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Summary 

In custody trials, the starting point for the assessment is the best interests of 

the child. This includes the child's right to maintain close and good contact 

with both parents. Custody trials can result in conflict situations, where one 

parent chooses to take the child away from the other parent. 

 

The purpose of this paper is to investigate what factors are crucial in the 

Court’s assessment of the case, and how these factors are weighted in 

different situations.  

 

This paper finds that the Court's assessment is primarily based on the contact 

principle and which one of the parents that is most capable to meet the needs 

of the child. Secondly, the court considers the continuity. Depending on how 

strongly the child’s well-being is based on continuity, the Court might place 

a different emphasis on the contact principle.  

 

The most significant factors the Court takes into consideration, are amongst 

other things, the age of the child, how long it has been out of contact with the 

other parent, how much contact it has had with the other parent during the 

time away, and how far away the child has been. By using these factors, the 

Court makes an overall assessment to reach a decision that is considered to 

be most consistent with the best interests of the child. 
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Sammanfattning 

I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. 

Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a 

föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Vårdnadsmål kan ibland resultera i konflikt och att den ena 

föräldern väljer att egenmäktigt ta med sig barnet och hålla det borta från den 

andra föräldern.  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka faktorer som är avgörande för 

domstolen vid bedömningen i vårdnadsmål, samt hur dessa faktorer viktas i 

olika situationer.  

 

Den här uppsatsen kan konstatera att domstolens bedömning i första hand 

grundar sig på kontaktprincipen och vilken förälder som kan tillgodose den 

bäst. I andra hand bedömer domstolen utefter kontinuitetsprincipen, vilket 

ofta är den princip som är avgörande för huruvida kontaktprincipen kan 

prioriteras eller ej.  

 

De mest utmärkande faktorer som domstolen tar hänsyn till i bedömningen är 

barnets ålder, hur länge det inte har haft kontakt med den andra föräldern, hur 

mycket kontakt den har haft med den andra föräldern under bortavaron och 

hur långt bort barnet har varit. Med hjälp av dessa faktorer gör domstolen en 

helhetsbedömning för att komma fram till det avgörandet som anses vara mest 

förenligt med barnets bästa. 
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Förkortningar 

BrB   Brottsbalken 

FB   Föräldrabalken 

HD   Högsta domstolen 

Prop.   Proposition 

SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt om ämnet 

Den här uppsatsen behandlar brottet egenmäktighet med barn och dess 

innebörd, samt dess påverkan på utgången i vårdnadsmål. Eftersom det visade 

sig vara svårt att finna domar från vårdnadsmål med en dom om 

egenmäktighet med barn i bakgrunden, så utökades studien till att även 

omfatta umgängessabotage. Dessa fall berör samma problem, men ofta i 

mindre skala. När domstolen gör en bedömning i ett vårdnadsmål, tvingas de 

ofta ställa två av juridikens principer mot varandra: kontaktprincipen och 

kontinuitetsprincipen. I den här uppsatsen har jag gjort bakgrundsstudier och 

jämfört fem olika rättsfall för att undersöka de för domstolen avgörande 

faktorerna mellan dessa principer. 

 

1.2 Uppsatsens övergripande syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka brottet egenmäktighet med barn i 7:4 

BrB, samt att försöka fastställa hur detta brott eller andra former av 

umgängessabotage kan påverka utgången av en vårdnadstvist under 

beaktande av barnets bästa. 

 

1.3 Frågeställning 

Den centrala forskningsfrågan är:  

- Vilka faktorer i samband med fall av egenmäktighet med barn enligt 

7:4 BrB påverkar utgången i vårdnadsmål med hänsyn till barnets 

bästa? 
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1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mitt arbete för att möjliggöra en kvalitativ studie. 

Därför kommer verkställighet av avgöranden i mål om vårdnad eller mål om 

brottet egenmäktighet med barn ej att behandlas i denna uppsats. Inte heller 

1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna vid bortförande av barn 

kommer att behandlas, även om det är en konvention som ofta nämns i 

sammanhanget, eftersom den rör just verkställighet. 

 

1.5 Perspektiv och metod 

Uppsatsen utgår från ett barnperspektiv, men kommer även beakta nuvarande 

lagstiftning och praxis ur ett rättsutvecklingsperspektiv och ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Det finns även en viss internationell aspekt av 

frågan, och ett kritiskt perspektiv i förhållande domstolens argumentation har 

tillämpats löpande genom uppsatsen.  

 

Under mitt arbete har jag använt mig av en traditionell rättsdogmatisk metod.1  

 

1.6 Forskningsläge 

Inom familjerätten finns mycket litteratur om vårdnad, boende och umgänge, 

samt även om barnets bästa. Den litteratur som har använts mest är skriven 

av Sjösten2 och Schiratzki3, av anledningen att det är två framstående 

författare som har producerat mycket material inom familjerätten. 

 

Vad gäller straffrätten och 7:4 BrB finns det desto mindre underlag, där har 

framförallt Saldeen och Olsens bok som innehåller en straffrättslig studie av 

Josef Zila använts.4 

 

                                                 
1 Korling och Zamboni (red.), 2013, s. 21. 
2 Sjösten, 2014. 
3 Schiratzki, 2014. 
4 Zila, 2008. 
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1.7 Material 

Uppsatsen är till största del baserad på förarbeten och praxis. Även viss 

litteratur samt artiklar ur juridiska tidskrifter har använts. Av den litteratur 

som har studerats är det många olika verk som förmedlar samma information, 

som stämmer väl överens med varandra. Detta innebär att det finns få 

oklarheter inom denna del av familjerätten.  

 

1.8 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av nio kapitel. Första kapitlet inleder redogörelserna, medan 

andra kapitlet ger en kort bakgrund om barnets bästa enligt barnkonventionen 

och föräldrabalken samt en kort redogörelse för bestämmelsen om barnets rätt 

att komma till tals. 

 

I tredje kapitlet ges en beskrivning av bestämmelserna om vårdnad, umgänge 

och umgängessabotage enligt FB. Därefter följer det fjärde kapitlet om brottet 

egenmäktighet med barn enligt 7:4 BrB och en närmare beskrivning av de 

olika delarna av brottet. I anslutning till det handlar femte kapitlet om 

frihetsbrotten i 4 kap BrB och den konkurrens som finns mellan dessa och 7:4 

BrB. 

 

Därefter följer det sjätte kapitlet om de principer domstolen använder sig av, 

kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen samt de presumtioner domstolen 

utgår ifrån. Dessutom innehåller sjätte kapitlet en kort redogörelse för vissa 

av de åsikter som finns inom doktrin. Därefter följer sjunde kapitlet om 

praxis, där fem olika rättsfall har redogjorts för. Om varje rättsfall finns en 

redogörelse för fakta som föreligger i målet, samt domstolens argumentation 

och en avslutande sammanfattning.  

 

Avslutningsvis analyserar det åttonde kapitlet vad som framkommit i 

utredningen, drar slutsatser utifrån detta, samt återkopplar till 

frågeställningarna.  
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2 Barnets bästa i vårdnadsmål 

2.1 Barnets bästa enligt barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn, där Sverige är ett av de 196 länder som har 

skrivit under konventionen. 

 

Artikel 3.1 är den som har störst betydelse inom den svenska familjerätten: 

 

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

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i 

främsta rummet.[…]”5 

  

Sverige anslöt sig till barnkonventionen 1989, vilket gjorde att bestämmelsen 

om barnets bästa i artikel 3 förtydligade de ökade prioriteringarna om barnets 

bästa som genomsyrar all lagstiftning i Sverige inom familjerätten.6 Artikel 3 

i barnkonventionen kan ha flera olika funktioner, vilka kan sammanfattas i 

fyra punkter:  

1. Artikel 3 ska vara vägledande i alla beslut som rör barn.  

2. Artikel 3 ska användas för att utvärdera lagar och policys som inte 

täcks av själva konventionen.  

3. Artikel 3 kan fungera som en medlande princip när det till exempel 

uppstår konflikter mellan olika rättigheter som behöver lösas.  

4. Artikel 3 kan användas för att förstärka innebörden av andra artiklar i 

konventionen, då det är barnets bästa som ska genomsyra 

konventionen.7 

 

Artikel 9 är ytterligare en del utav barnkonventionen av signifikant betydelse. 

Denna artikel behandlar barnens rätt till båda sina föräldrar. Därmed ska 

                                                 
5 Förenta Nationerna, FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, artikel 3, tillgänglig: 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full [hämtad 18 maj 2017]. 
6 Zila, 2008, s. 255. 
7 SOU 1997:116, s. 135f. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
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konventionsstaterna se till att ett barn inte skiljs från sina föräldrar förutom i 

vissa särskilda fall när det anses som nödvändigt för barnets bästa. Om ett 

barn är skiljt från den ena eller båda av sina föräldrar ska barnet ha en 

möjlighet att upprätthålla kontakt och ett personligt förhållande till båda, om 

det inte strider mot bestämmelserna om barnets bästa i artikel 3.8 

 

Artikel 12 stadgar att barn som har uppnått en tillräcklig ålder och mognad 

för att bilda egna åsikter ska ha rätten att fritt uttrycka dem i alla frågor som 

rör barnets självt. Barnets åsikt har betydelse utefter dess ålder och mognad. 

Barnet ska även höras på ett lämpligt sätt enligt nationella regler i frågor som 

rör barnet självt.9 

 

 

2.2 Barnets bästa enligt Föräldrabalken 

I 6:2a FB regleras det faktum att hänsyn alltid ska tas till barnets bästa när det 

kommer till frågor om vårdnad, boende och umgänge. Paragrafen lyder: 

 

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. 
 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det 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, och 

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

 

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

mognad.”10 

 

Principen om barnets bästa utgör utgångspunkten vid beslutsfattandet. 

Barnets perspektiv är primärt, och domstolen försöker förutse vilka 

konsekvenser ett beslut kommer få för barnet i framtiden.11 Det är inte reglerat 

                                                 
8 Förenta Nationerna, FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, artikel 9, tillgänglig: 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full [hämtad 18 maj 2017]. 
9 Ibid, artikel 12. 
10 6 kap 2a § Föräldrabalken. 
11 Schiratzki, 2014, s. 33f. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
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i lagtext vad som räknas som barnets bästa, eftersom det innebär att 

flexibiliteten i bedömningen riskerar att förloras, då begreppet förändras över 

tid. Vid bedömningen ska allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling tas hänsyn till. Långsiktiga och kortsiktiga 

effekter ska beaktas, och tvister om vårdnad och umgänge ska avgöras så fort 

som möjligt.12 En helhetsbedömning ska göras av barnets situation för att 

kunna komma fram till den bästa möjliga lösningen för barnet.13 

 

Vid en vårdnadstvist ska domstolen enligt principen om barnets bästa särskilt 

beakta huruvida det finns en risk att barnet far illa, föräldrarnas lämplighet, 

hur väl föräldrarna kommer överens, barnets vilja, samt barnets möjlighet till 

umgänge och kontakt med den förälder som barnet inte bor med. Domstolen 

ska även beakta barnets behov av stabilitet och kontinuitet, exempelvis 

kontakt med eventuella syskon.14 

 

2.3 Barnets rätt att komma till tals 

Andra stycket i 6:2a FB lyder: ”Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad”. I förarbetena framhålls barnets 

vilja som betydelsefull. Barnet har rätt att uttrycka sin vilja, dock finns ingen 

i lag angiven åldersgräns för när barnet har bestämmanderätt. Ett 

undantagsfall är vid verkställighet av dom, där verkställighet inte får ske mot 

barnets vilja då det har nått en ålder av tolv år. Det anses då att barnet har 

uppnått en sådan mognadsgrad att dess vilja bör beaktas och domstolen väger 

in dess vilja/önskan i helhetsbedömningen.15  

 

I 7:6 BrB finns en bestämmelse om åtalsprövning, vilket innebär att åklagare 

inte får väcka åtal för egenmäktighet med barn om inte åtal är påkallat ur en 

allmän synpunkt. Lagrådet ansåg vid tillkomsten av bestämmelsen att det är 

                                                 
12 Sjösten, 2014, s. 42ff. 
13 Schiratzki, 2014, s. 38. 
14 Ibid, s. 115. 
15 Ryrstedt, Eva. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. 

Juridisk Tidskrift. Nr. 2 2005/2006, s. 303-348, s. 317f.  



 10 

fråga om känsliga fall som måste handhas med försiktighet, vilket gör att en 

särskild regel om åtalsprövning finns.16 I det fall brottet är att bedöma som 

grovt får åtal inte underlåtas.17  

                                                 
16 Prop. 1962:10, sid. B 421. 
17 Prop. 1982/83:165, sid. 39. 
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3 Vårdnad och umgänge enligt 
Föräldrabalken 

Bestämmelserna om vårdnad och umgänge finns att finna i 6 kap 

Föräldrabalken. Att anförtros vårdnaden om ett barn innefattar rätt och 

skyldighet att besluta i barnets personliga angelägenheter. Sedan 1970-talet 

har 6 kap FB varit föremål för löpande reformer, vilka syftar till att i största 

möjliga mån tillgodose barnets intressen. En av de grundtankar som 

genomsyrar 6 kap FB är främjandet av ett gemensamt föräldraansvar till den 

grad det är möjligt.18 

 

3.1 Vårdnad enligt Föräldrabalken 

I svensk rätt finns två olika former av vårdnad: ensam och gemensam 

vårdnad.19 Fram till år 1977 hade domstolen i uppgift att bestämma vem av 

föräldrarna som skulle inneha vårdnad om de gemensamma barnen efter en 

skilsmässa. Det fanns då ingen möjlighet att ha gemensam vårdnad efter en 

skilsmässa. År 1977 gjordes en lagändring i föräldrabalken vilket gjorde det 

möjligt för föräldrar att ha gemensam vårdnad även efter en skilsmässa.20 I 

det fall föräldrarna har gemensam vårdnad, men bor isär, är den förälder som 

barnet till majoritet bor hos boendeförälder, eller faktisk vårdnadshavare.21 

Gemensam vårdnad är den vanligaste formen av vårdnad, och gäller som 

huvudregel vid äktenskapsskillnad. 72 % av barn med icke sammanboende 

föräldrar, har föräldrar med gemensam vårdnad.22 

 

Enligt 6:5 1 st. FB är det möjligt för domstolen att besluta om gemensam 

vårdnad även mot en förälders vilja.23 Det är inte möjligt för domstolen att 

                                                 
18 Se Walin, Gösta & Vängby, Staffan, Föräldrabalken (1 jan. 2016, Zeteo), inledande 

kommentaren till 6 kap.  
19 Schiratzki, 2014, s. 98. 
20 Ewerlöf, Sverne och Singer, 2004, s. 50f. 
21 Schiratzki, 2014, s. 98. 
22 Ibid, s. 99f. 
23 Ibid, s. 100. 
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förordna om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det enligt 

6:5 2 st FB.24 

 

3.2 Umgänge enligt Föräldrabalken 

3.2.1 Umgänge enligt 6:2a Föräldrabalken 

Bestämmelsen om umgänge finns i 6:2a 2 st. 2:a strecksatsen FB och stadgar 

att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska 

prioriteras i bedömningen av vad som är barnets bästa. I de fall ensam vårdnad 

döms ut, ska den förälder förordnas till vårdnadshavare som bäst kan anses 

främja en nära och god kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Att 

barnet kan ha ett bra umgänge med båda föräldrarna har större betydelse än 

föräldrarnas materiella förutsättningar.25  

  

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till, är barnets behov av kontinuitet 

och stabilitet. Om barnet till exempel har bott en längre tid hos den ena 

föräldern utan att träffa den andra föräldern, så får domstolen väga detta mot 

barnets behov att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Ibland 

kan det vara till långsiktig fördel att förflytta barnet även om det medför 

anpassningssvårigheter. Varje enskilt fall måste bedömas utifrån ett 

långsiktigt perspektiv, för att om möjligt uppnå en optimal lösning.26 

 

3.2.2 Umgänge enligt 6:15 Föräldrabalken 

Av 6:15 FB framgår att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som 

den inte bor hos, samt att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till 

att barnets behov av umgänge med båda sina föräldrar tillgodoses.27 Det finns 

                                                 
24 Ewerlöf, Sverne och Singer, 2004, s. 52. 
25 Prop 1990/91:8, s. 60f. 
26 Ibid. 
27 Schiratzki, 2014, s. 125.  
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ingen plikt för barnet att umgås med båda sina föräldrar, utan utgångspunkten 

i bestämmelsen är barnets bästa enligt 6:2a BrB.28 

 

 För att domstolen ska kunna meddela dom för hur barnets umgänge med den 

ena föräldern ska se ut, krävs att det är fastslaget var barnet stadigvarande ska 

bo. Enligt 6:15a FB är det i första hand den förälder som vill ha umgängesrätt 

som väcker talan, barnet själv kan inte föra en sådan talan. Vid 

umgängesfrågor ska domstolen enligt 6:2a 3 st. FB ta hänsyn till barnets vilja, 

med beaktande av dess ålder och mognad. Utgångspunkten är alltid att 

umgänget ska medges, i de fall det är förenligt med barnets bästa. Undantag 

görs om det finns anledning att tro att barnet riskerar att fara illa.29 

 

3.2.3 Umgängessabotage 

Det ses allvarligt på de fall där en vårdnadshavare försöker hindra barnet från 

att träffa den andra föräldern, eftersom ett fungerande umgänge med båda 

föräldrarna anses viktigt för barnets psykiska hälsa. Denna aspekt ska dock 

inte vara helt avgörande i vårdnadsfrågan, eftersom ett försvårande av 

umgänge mellan barn och den andra föräldern inte behöver vara 

umgängessabotage utan istället kan grundas i vårdnadshavarens försök att 

skydda barnet. Domstolen måste göra en särskild bedömning i varje enskilt 

fall utefter de omständigheter som föreligger i just det fallet.30 

Umgängessabotage har därför inte någon lagstadgad påföljd, istället 

lagstadgas barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. 31 

                                                 
28 Se Walin, Gösta & Vängby, Staffan, Föräldrabalken (1 jan. 2016, Zeteo), kommentaren 

till 6 kap. 15 §. 
29 Schiratzki, 2014, s. 128. 
30 Prop. 1990/91:8, s. 39f. 
31 Prop. 1997/98:7, sid. 60. 
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4 7:4 Brottsbalken 

Bestämmelsen i 7:4 BrB lyder: 

 

”Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som 

har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter 

eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet.  

 

Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har 

vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl 

egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om 

den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och 

därigenom själv tar sig rätt. 

 

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen 

skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd 

av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om 

gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt. 

 

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, ska 

gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra 

år.”32 

 

4.1 Historik 

Egenmäktighet med barn är inget nytt brott, utan har sin motsvarighet i 15:8a 

Strafflagen av den 16 februari 1864, vilken ändrades år 1942 innan 

Brottsbalken tillkom år 1962.33 Sedan BrB:s tillkomst har paragrafen ändrats 

ytterligare fem gånger. Den senaste ändringen skedde 2014 då straffansvaret 

i andra stycket utvidgades för de fall som en av vårdnadshavarna är 

gärningsman.34 

 

Paragrafen är utformad för att skydda vårdnadshavarens intressen, vilket gör 

denne till målsägande. I bedömningen ska dock alltid barnets intressen 

beaktas i första hand.35 Cirka 10-20 personer döms varje år för egenmäktighet 

                                                 
32 7 kap. 4 § Brottsbalken.  
33 Zila, 2008, s. 215. 
34 Se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (20 apr. 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 

4 §.  
35 Zila, 2008, s 228f. 
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med barn i Sverige. Denna siffra har varit konstant de senaste 20 åren. Antalet 

anmälda brott är dock fler, och dessutom ökande. Mellan 1975 och 2006 har 

antalet anmälningar ökat från 216 till 1 140 per år.36 

 

Egenmäktighet med barn är ett perdurerande brott. Det gäller endast när något 

sker obehörigen. I de fall vårdnadshavaren har gett sitt samtycke, är det ingen 

brottslig gärning. Barnets egen vilja har ingen betydelse i fallet. I 7:4 BrB 

avses barn under femton år.37 

 

4.2 Gällande rätt 

I 7:4 BrB beskrivs fyra olika situationer som medför straffansvar. Dessa är 

följande:  

1. Om en utomstående skiljer barnet från vårdnadshavaren,  

2. Om någon med gemensam vårdnad skiljer barnet från den andra 

vårdnadshavaren,  

3. Om en vårdnadshavare bemäktigar sig barnet, eller  

4. Om en utomstående skiljer barnet från vårdare om barnet vårdas enligt 

LVU.38 Egenmäktighet med barn är ett uppsåtligt brott.39 

 

Det finns inga anvisningar i lagtexten om vad som räknas som grovt brott, 

men det är när försvårande omständigheter föreligger. Om barnet rycks upp 

från en invand miljö, eller förs till ett annat land och får leva avskuret från 

sina vänner och resten av sin familj kan det räknas som en försvårande 

omständighet. Stor vikt läggs vid den inverkan bortförandet eller 

kvarhållandet har på barnet, även barnets relation 

tillvårdnadshavaren/vårdaren och den som begått egenmäktigheten är 

avgörande.40 

                                                 
36 Zila, 2008, tabell 1, s. 214. 
37 Se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (20 apr. 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 

4 §. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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4.2.1 1 st: En utomstående person skiljer barnet 
från vårdnadshavaren 

I 7:4 1 st. BrB återfinns grundfallet där vem som helst kan begå brottet. Det 

är inte själva skiljandet som är det viktigaste, utan fokus i bedömningen läggs 

på vilka konsekvenser skiljandet resulterar i. Genom skiljandet kan inte 

vårdnadsföräldern ha den kontakt med barnet som krävs för att denne ska 

kunna utöva de rättigheter som dess vårdnadsrätt innefattar.41 En 

vårdnadshavare som undanhåller barnet från en umgängesförälder omfattas 

inte av straffansvaret. Själva skiljandet är i första hand en aktiv handling, men 

det kan även vara fråga om underlåtenhet.42  

 

4.2.2 2 st: Gemensam vårdnadshavare skiljer 
barnet från den andra vårdnadshavaren 

Bestämmelsen i 7:4 2 st. BrB är ett specialsubjektsfall, och endast en person 

som har gemensam vårdnad om ett barn kan begå brottet.43  

 

År 2014 ändrades lydelsen i paragrafen från ”bortför” till ”skiljer”. Innan dess 

var det enbart bortförande av barn som gav straffansvar. Numera omfattar 

bestämmelsen både bortförande och kvarhållande. Det ska vara fråga om ett 

bortförande utan beaktansvärda skäl.44 Om det finns beaktansvärda skäl att 

skilja barnet från den andra vårdnadshavaren, som exempelvis nöd, är 

gärningen tillåten och gärningspersonen fri från ansvar. I NJA 1983 s 750 

konstaterade HD att bedömningen ska göras utifrån så som situationen 

uppfattades av den som fört bort barnet.45 

                                                 
41 Se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (20 apr. 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 

4 §. 
42 Zila, 2008, s. 241. 
43 Ibid, s. 241. 
44 Se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (20 apr. 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 

4 §. 
45 Zila, 2008, s. 259. 
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4.2.3 3 st: En vårdnadshavare bemäktigar sig 
barnet 

I 7:4 3 st. BrB begås brottet genom att någon som har vårdnaden om barnet 

obehörigen bemäktigar sig barnet, vilket innebär ett fall av självtäkt.46 Det 

kan vara exempelvis att vårdnadshavaren efter ett beslut om vårdnad i 

domstol åker hem till den andra föräldern och hämtar barnet under stökiga 

former utan att be om hjälp med verkställigheten. Dessa bestämmelser om 

verkställighet finns i 21 kap FB, där det anges att överföring av barnet till 

dess vårdnadshavare ska ske på lämpligt sätt.47 

 

4.2.4 4 st: Utomstående skiljer barnet som 
tvångsvårdas 

7:4 4 st. BrB handlar reglerar en situation som bara kan uppstå om barnet 

vårdas efter ett LVU-beslut. Det kan vara vårdnadshavare, förälder som inte 

är vårdnadshavare eller en helt utomstående som kan begå brottet. Det får inte 

vara ett frihetsbrott eller främjande av flykt enligt 17:12 BrB, då dessa brott 

har företräde.48 

                                                 
46 Zila, 2008, s. 242. 
47 Se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (20 apr. 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 

4 §. 
48 Ibid. 
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5 Frihetsbrotten i 4 kap BrB 

Brottet egenmäktighet med barn är subsidiärt med frihetsbrotten i 4 kap. BrB. 

Detta innebär att om rekvisiten för ett av brotten i 4 kap. BrB är uppfyllda kan 

en person inte dömas för egenmäktighet med barn, utan enbart för brottet i 4 

kap. 49 I 4:e kapitlet BrB regleras de brott som hänför sig till en persons frihet, 

eller kränker dess personliga intressen som inte är av ekonomiskt slag.50 

Brotten i 4 kap. BrB anses vara mer allvarliga än 7:4 BrB och har en högre 

straffskala, även om det skulle vara grovt brott enligt 7:4 BrB.51  

 

Det kan uppstå vissa gränsdragningsproblem mellan brotten i 4 kap och 7:4 

BrB. Det som anses vara avgörande är barnets ålder, mognad och dess 

samtycke. Det anses att barnets samtycke har sådan betydelse att om det 

förekommer kan gärningspersonen gå fri från ansvar för brott mot 

bestämmelserna i 4 kap BrB. Hen kan fortfarande bli dömd för egenmäktighet 

med barn, då 7:4 BrB inte lägger någon betydelse vid barnets samtycke, då 

det endast anses vara ett brott mot vårdnaden.52 Ytterligare en avgörande 

faktor vad gäller gränsdragningen mellan brotten i 4 kap och 7:4 BrB, är 

gärningspersonens motiv. Om barnet förs bort i utpressningssyfte är det till 

exempel ett frihetsbrott. Det som generellt beaktas vid gränsdragning mellan 

de olika brotten, är huruvida brottet riktas mot barnet, eller om det snarare 

anses vara ett brott mot vårdnaden. Gränsdragningen är olika för varje enskilt 

fall och kan vara väldigt osäker.53 

 

                                                 
49 Prop. 1962:10, sid. B 105. 
50 Se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (20 apr. 2017, Zeteo), inledande kommentaren 

till 4 kap. 
51 Prop. 1962:10, sid. B 105. 
52 Ibid. 
53 Zila, 2008, s. 259f. 
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6 Domstolens presumtioner 
och principer 

6.1 Kontaktsprincipen och 
kontinuitetsprincipen 

Domstolen tar som tidigare nämnts stor hänsyn till kontinuitetsprincipen i 

vårdnadsmål. Denna princip innebär att barnet i största möjliga mån ska ha 

en kontinuitet och stabilitet i sitt liv. Detta kan bidra till att ett barn inte kan 

flyttas från sin nuvarande boendeförälder, trots att den andra föräldern kan 

vara mer lämplig som vårdnadshavare eftersom en förflyttning av barnet från 

dess invanda miljö kan vara till skada för det.54 

 

Kontaktprincipen har sin utgångspunkt i 6:15 FB, vilken stadgar att barnet 

har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Här gör 

domstolen sin bedömning med utgångspunkt i barnets bästa, särskilt till 

barnets behov av umgänge med båda föräldrarna. Detta innebär att domstolen 

ska utreda vilken av föräldrarna som i framtiden bäst kan främja barnets 

umgänge med den andra föräldern.55 

 

Det uppstår ofta en konflikt mellan kontinuitetsprincipen och 

kontaktprincipen i vårdnadsmål. Domstolen får då väga barnets behov av att 

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

ha en trygg, stabil och kontinuerlig tillvaro.56 

 

6.2 Domstolens presumtioner 

De senaste decennierna har familjerätten genomgått stora förändringar. Sedan 

1970-talet har lagstiftaren och domstolen allt mer gått från att fokusera på 

                                                 
54 Sjösten, 2014, s. 75f. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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föräldrarnas rättigheter till att inrikta sig på barns rätt och rättigheter. Numera 

handlar umgängesfrågorna om barnets rätt till umgänge med en förälder, inte 

tvärt om. Forskning har bidragit till en ökad förståelse för barns behov, vilket 

har medfört att domstolar alltmer prioriterar barnets behov av goda och nära 

relationer med båda sina föräldrar.57 Detta har synts alltmer i praxis, vilket 

tydliggörs i exempel nedan.58 

 

6.3 Debatt 

I debatten angående domstolens ställningstagande i frågan om vårdnad eller 

boende studerar Sjösten kontinuitetsprincipens betydelse i frågan. Han 

diskuterar huruvida Högsta domstolens praxis har gjort att kontaktprincipen 

har fått stå tillbaka för kontinuitetsprincipen.59 Han anser efter sina 

undersökningar att Högsta domstolens uttalanden i praxis visar på att trots de 

lagändringar som skett de senaste decennierna anser Högsta domstolen att 

kontinuitetsprincipen ska gälla framför kontaktprincipen. Sjösten anser dock 

att eftersom det är lagstadgat att domstolen ska fästa avseende vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna vid bedömningen, så 

borde kontinuitetsprincipen få stå tillbaka för kontaktprincipen.60 

 

Saldeen anser däremot att domstolen de senaste åren har lagt allt större vikt 

vid att barnet får känna samhörighet med båda sina föräldrar även om de inte 

bor tillsammans. Han tar också upp att i förarbetena behandlas att barnet ska 

ha anknytning till föräldern som umgänget utövas med, då barnets 

trygghetskänsla annars kan bli rubbad, framför allt om det handlar om ett litet 

barn.61 

 

                                                 
57 Sjösten, Mats. Vårdnad, boende och umgänge. Juridisk Tidskrift. Nr. 2 1999/00, s. 337-

355, s. 337. 
58 NJA 1989 s. 335. 
59 Sjösten, Mats. Vårdnad, boende och umgänge. Juridisk Tidskrift. Nr. 2 1999/00, s. 337-

355, s. 337. 
60 Ibid, s. 347. 
61 Saldeen, Åke. Risk för bortförande av barn vid beslut om umgängesrätt. Juridisk 

Tidskrift. Nr. 4 1995/96, s. 1133-1141, s. 1137ff. 
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7 Praxis 

I detta avsnitt redogörs för fem rättsfall. De kommer huvudsakligen från sent 

80-tal till och med år 2000. Rättsfallen har valts ut med avseende på 

tidsmässig spridning, samt en bredd när det kommer till utfallet. Alla rättsfall 

har inte en bakgrund med dom om egenmäktighet med barn, utan handlar om 

umgängessabotage. Dessa fall kan dock få en liknande effekt, då fokus 

fortfarande ligger på krocken mellan kontaktsprincipen och 

kontinuitetsprincipen i vårdnadsfrågan. 

 

7.1 NJA 1992 s. 93 

7.1.1 Fakta i målet 

Vårdnadsmålets parter var A.M. (modern) och A.A. (fadern) som gifte sig 

1979, samma år föddes sonen T. I mars 1982 ansökte A.M. om 

äktenskapsskillnad och kort därefter förde A.A. egenmäktigt med sig sonen 

till Tunisien. Sonen hölls kvar där i tio år utan att få träffa sin mor mer än ett 

fåtal gånger. Fadern flyttade tillbaka till Sverige och sonen har bott hos sin 

farmor och farfar. Målet tar även upp frågan om faderns rätt till umgänge med 

ett yngre barn, men den frågan har bortsetts från i denna uppsats. 

 

7.1.2 Domstolens argumentation 

HD började med att redogöra för att vårdnadsfrågor ska avgöras med hänsyn 

till barnets bästa. Dessutom ska särskild hänsyn tas till barnets behov av en 

nära och god kontakt med båda sina föräldrar enligt dåvarande 6:6a FB (nu 

6:2a FB), och därför borde vårdnaden anförtros åt den förälder som bäst kan 

främja det, om inte andra omständigheter talar för något annat.  

 

HD fortsatte med att ange att en förälder inte är att anse som en lämplig 

vårdnadshavare om denne egenmäktigt fört ut barnet ur landet och hindrat 

barnets kontakt med den andra föräldern. Dessutom hade fadern själv stannat 
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i Sverige, och överlämnat den faktiska vården om sonen till sina föräldrar, 

därför hade sonen under de senaste tio åren inte heller fått ha en nära och god 

kontakt med sin far. Dock måste alla omständigheter vägas in i 

bedömningen.62 

 

Sonen var vid tiden för domen tolv år gammal, hade bott de senaste tio åren i 

Tunisien och talade arabiska och lite franska, men förstod ingen svenska. 

Utredningen visade att han hade haft en bra uppväxt och han motsatte sig själv 

en flytt till Sverige. HD ansåg att en flytt av sonen till Sverige skulle innebära 

betydande anpassningssvårigheter, vilket inte skulle ha varit förenligt med 

hans bästa. Dessutom måste hänsyn tas till hans egen åsikt i frågan då han 

uppnått en viss betydande ålder och mognadsgrad, och ett beslut mot hans 

vilja enbart fick verkställas om det var nödvändigt med hänsyn till hans bästa 

enligt 21:5 FB.63 

 

Domstolen kom fram till att modern utan tvivel var den som var bäst lämpad 

som vårdnadshavare, men domen skulle inte få verkställighet i Tunisien. 

Dessutom ville sonen inte flytta, alltså skulle det inte vara modern som 

utövade den faktiska vårdnaden och därmed skulle domen inte återspegla de 

verkliga förhållandena.  

 

Därmed beslutade domstolen att fadern skulle få vårdnaden om sonen, men 

reglerar umgänge för modern.64 

 

7.1.3 Sammanfattning 

 Detta mål tillhör ytterligheterna i urvalet. Det är tydligt att domstolen enligt 

alla utredningar och omständigheter egentligen tyckte att modern var den som 

var bäst lämpad som vårdnadshavare, men domstolen måste följa 

kontinuitetsprincipen. Domstolen lade stor vikt vid faktorerna som handlade 

om sonens ålder, hur länge han hade varit bortförd samt den stora språk- och 

                                                 
62 NJA 1992 s. 93, s. 103. 
63 Ibid. s. 104. 
64 Ibid. s. 105f. 
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kulturskillnaden mellan Sverige och Tunisien som skulle ha inneburit stora 

anpassningssvårigheter. Domstolen lade dessutom stor vikt vid sonens åsikt, 

eftersom han var tolv år gammal. 

 

7.2 NJA 1986 s. 338 

7.2.1 Fakta i målet 

Parterna i vårdnadsmålet var K.B. (modern) och J.B. (fadern), tillsammans 

hade de dottern V.B. som föddes 1978. Makarna genomgick 

äktenskapsskillnad 1982, och påbörjade en vårdnadstvist där hovrätten i 

februari 1984 interimistiskt anförtrodde vårdnaden till fadern. Kort därefter 

reste modern till sitt hemland Ungern tillsammans med dottern. När målet 

togs upp i HD 1986 hade det gått två år. Modern och dottern hade bott i 

Ungern sedan dess och modern hade vid flera tillfällen avsiktligt försvårat för 

fadern att träffa dottern. 

 

7.2.2 Domstolens argumentation 

Domstolen inledde med att konstatera att man i vårdnadsmål ska utgå från 

barnets bästa, och att domstolen borde anförtro vårdnaden till den av 

föräldrarna som bäst kan antas främja ett nära och gott umgänge mellan barnet 

och den andra föräldern, om inte andra omständigheter talade mot det.65 

 

Domstolen anförde att modern lämnade Sverige i syfte att slippa lämna ifrån 

sig dottern till fadern. Detta bör ha utsatt dottern för en stor påfrestning, då 

hon var född och uppvuxen i Sverige och plötsligt flyttades till ett annat land 

när hon var sex år gammal. Modern hade inte heller låtit fadern träffa dottern 

under normala förhållanden när han hade besökt Ungern. Baserat på dessa 

uppgifter ansåg domstolen att fadern var den som var mest lämpad att ha 

vårdnaden om dottern. 

 

                                                 
65 NJA 1986 s. 338, s. 343 
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Dottern hade dock bott i Ungern i mer än två år, gick i skola där och hade 

funnit sig väl till rätta. Hon var vid tiden för domen åtta år gammal, och hade 

antagligen inte så mycket minne från faderns hem. Det skulle således innebära 

betydande anpassningssvårigheter för henne att behöva flytta. HD ansåg på 

grund av de sammanvägda omständigheterna att det måste vara mest förenligt 

med dotterns bästa att modern anförtroddes vårdnaden.66 

. 

7.2.3 Sammanfattning 

Vad som i det här målet till stor del blir avgörande för domstolen är att dottern 

redan har utsatts för en väldigt omvälvande flytt när hon var sex år gammal- 

Det hade utsatt henne för onödiga anpassningssvårigheter att flytta henne en 

gång till, och därmed valde domstolen att följa kontinuitetsprincipen. De 

faktorer som domstolen valde att lyfta fram i bedömningen är flickans ålder, 

hur länge hon har varit borta, samt att hon vid tiden för domen bodde i ett 

annat land. 

 

7.3 NJA 1998 s. 675 

7.3.1 Fakta i målet 

Parterna i vårdnadsmålet var S.S. (fadern) och M.O. (modern), som 

tillsammans hade sonen Z, född 1995. Vid tiden för processen var modern 

ensam vårdnadshavare efter parternas separation våren 1994 efter att de hade 

bott ihop i 17 år. Under mars – oktober 1995 träffade fadern sonen en gång i 

veckan innan modern ville att det skulle upphöra, och sedan dess vägrade hon 

honom att träffa sonen alls. 

 

7.3.2 Domstolens argumentation 

Domstolen inledde med att belysa att modern inte hade låtit fadern träffa 

sonen trots tingsrättens dom om umgänge, hovrättens dom om vårdnad och 

                                                 
66 NJA 1986 s. 338, s. 343f. 
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umgänge och HD:s tidigare beslut om umgänge som dessutom har 

vitesbelagts av Länsrätten i Kalmar län. Vidare så ska domstolen i 

vårdnadsmål utgå från bestämmelsen om barnets bästa i 6:2a FB, och därmed 

fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna.67 

 

Domstolen konstaterade att båda föräldrarna skulle vara lämpliga som 

vårdnadshavare. Fadern var dock inställd på att verka för att sonen skulle få 

upprätthålla en nära och god kontakt med modern, medan modern vägrade 

samarbeta med fadern angående dennes umgängesrätt. Med hänsyn till detta 

så ansåg domstolen att fadern borde få vårdnaden om sonen, om inte andra 

omständigheter talade för en annan lösning.  

 

Vid tiden för domen var sonen tre och ett halvt år gammal och hade bott hela 

sitt liv hos sin mor. Dessutom hade han inte träffat fadern sedan han var ett 

halvår gammal. Domstolen förutsatte att sonen behövde ha kontinuitet i sitt 

liv, och att en överflyttning av vårdnaden till fadern skulle innebära en stor 

omvälvning för sonen. På grund av detta fann HD att vårdnaden bör tillfalla 

modern, trots det umgängessabotage hon utövade. Fadern tillerkändes viss 

umgängesrätt som förelades med vite.68 

 

7.3.3 Sammanfattning 

I det här fallet har domstolen valt att prioritera kontinuitetsprincipen. 

Framförallt är det barnets väldigt unga ålder som fick domstolen att anförtro 

vårdnaden till modern. Ytterligare en faktor som spelade in var att det i 

jämförelse med barnets ålder hade gått väldigt lång tid sedan det träffade sin 

far senast.  

 

                                                 
67 NJA 1998 s. 675, s. 681f. 
68 Ibid. 
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7.4 NJA 1989 s. 335 

7.4.1 Fakta i målet 

Frågan i vårdnadsmålet var vilken betydelse som skulle tillmätas att modern 

(B.G.) hade hindrat fadern (L.G.) att utöva sin av domstol utdömda 

umgängesrätt med deras gemensamma dotter, E. Paret fick dottern 1982, och 

separerade i januari 1985. Därefter försökte fadern upprätthålla en 

kontinuerlig kontakt med dottern, vilket fungerade i vissa perioder. Periodvis 

hade dock modern vägrat låta honom träffa dottern i strid med de 

överenskommelser och beslut av domstol som fanns. Hos modern bodde även 

dennes dotter C från ett tidigare äktenskap som parets gemensamma dotter 

hade växt upp tillsammans med. 

 

7.4.2 Domstolens argumentation 

HD ansåg enligt de bestämmelser som finns i FB att det var viktigt att barnet 

hade en nära och god relation med båda sina föräldrar och att ingen av 

föräldrarna var mer lämpad som vårdnadshavare på grund av sitt kön. HD 

anförde även att enligt utredningen hade modern angett sin omtanke om 

dottern som skäl för att hon hindrat fadern från att umgås med dottern. 

Domstolen ansåg att detta inte var godtagbart och att hon åsidosatte dotterns 

behov när hon hade en konflikt med fadern. Detta ansåg domstolen talade för 

att fadern borde tilldömas vårdnaden.69 

 

Dottern hade dock bott tillsammans med sin mor sedan 1985,en flytt skulle 

därför innebära en stor förändring. Hon skulle dessutom förlora den dagliga 

kontakten med C. Det framkom i utredningen som gjorts att E var trygg och 

stabil, och dessutom hade en god kontakt med sin far trots de längre 

uppehållen i umgänget.  

 

HD ansåg att fadern troligtvis skulle vara den som verkade för att dottern 

skulle få ett omfattande umgänge med sin mor, och då även C, för att kunna 

                                                 
69 NJA 1989 s. 335, s. 340f. 
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ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Därmed förordnade HD 

att fadern skulle ha vårdnaden om dottern.70 

 

7.4.3 Sammanfattning 

Här ses tydligt hur domstolen prioriterade kontaktsprincipen. En faktor som 

vägdes in till stor del är att dottern redan hade en bra kontakt med fadern. 

Domstolen lade också vikt vid att dottern enligt utredning är en stabil och 

trygg individ. Dottern och modern hade tidigare bott hemma hos fadern innan 

separationen, Vilket även det var en bidragande faktor till att domstolen valde 

att följa kontaktprincipen.  

 

7.5 RH 1999:74 

7.5.1 Fakta i målet 

Parterna i vårdnadsmålet var S.W. (fadern) och R.K. (modern). Deras dotter, 

A, föddes 1989 och makarna separerade 1992. Därefter hade de gemensam 

vårdnad, och dottern bodde växelvis hos båda föräldrarna fram till mars 1995. 

I september 1992 och april 1993 anmälde modern att hon misstänkte att 

fadern hade sexuellt förgripit sig på dottern. Tingsrätten ogillade åtalet, 

därefter hade dottern endast sporadisk kontakt med fadern, och modern 

yrkade sedan på ensam vårdnad om dottern.  

 

7.5.2 Domstolens argumentation 

Hovrätten ansåg att eftersom målet om sexuella övergrepp inte vann något 

stöd i utredning i målet skulle det lämnas utan avseende. Domstolen 

hänvisade till 6:2a FB och bestämmelsen om barnets bästa som ska vara 

utgångspunkt vid frågor om vårdnad. De lyfte även fram att avseende ska 

fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna vid 

bedömningen. Det hade framkommit vid utredningen att dottern inte hade en 

                                                 
70 NJA 1989 s. 335, s. 340f. 
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nära och god kontakt med sin far, trots att han hade försökt få det. Vid 

tillfrågan så sa dottern ibland att hon ville träffa sin far, ibland att hon inte 

ville det. 

 

 Modern hade inte vidtagit några åtgärder för att dottern skulle få träffa sin 

far. Hon hade dessutom aktivt försvårat för fadern att få en insyn i dotterns 

liv genom att förbjuda skolan att lämna ut uppgifter om dotterns skolgång till 

honom. Hovrätten ansåg att en förälder som vill sitt barns bästa bör lägga en 

bra grund för att barnet ska ha en bra relation med den andre föräldern även 

om barnet inte själv vill periodvis.  

Utifrån detta så ansåg domstolen att fadern borde få vårdnaden då han ansågs 

bäst kunna främja en nära och god kontakt mellan dottern och modern. Det 

som talade emot detta var att dottern de senaste åren enbart hade bott hos sin 

mamma, vilket kunde bidra till att problem skulle uppstå vid en överflyttning. 

Föräldrarna bodde dock nära varandra, och skolgång och närhet till dotterns 

kompisar skulle inte påverkas. Med detta ansåg domstolen att det bästa var 

att vårdnaden överflyttades till fadern. 

 

7.5.3 Sammanfattning 

Här prioriterar domstolen kontaktprincipen. Det märks tydligt att den kontakt 

som dottern och fadern hade haft ges stor betydelse vid bedömningen. Något 

som underlättade bedömningen var dessutom att föräldrarna bodde nära 

varandra och att dottern kunde fortsätta sin skolgång på samma ställe och att 

hon skulle bo kvar i samma område som sina kompisar.  
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8 Analys 

Denna uppsats utgår ifrån frågeställningen om vilka faktorer i samband med 

fall av umgängessabotage eller egenmäktighet med barn enligt 7:4 BrB som 

påverkar utgången i vårdnadsmål med hänsyn till barnets bästa. Slutsatsen 

som kan dras, är att barnets bästa är avgörande för bedömning i vårdnadsmål. 

En av de viktigaste aspekterna kopplade till begreppet barnets bästa, är den 

så kallade kontaktprincipen. Det framkommer i alla rättsfall som redogjorts 

för att kontaktprincipen är vad domstolen alltid utgår ifrån i sin bedömning. I 

alla de vårdnadsmål som redogjorts för uppstår en krock mellan 

kontaktprincipen och kontinuitetsprincipen. I andra hand bedömer domstolen 

utefter kontinuitetsprincipen, vilket ofta är den princip som är avgörande för 

huruvida kontaktprincipen kan prioriteras eller ej.  

 

Enligt Sjösten71 visar praxis på att Högsta domstolen prioriterar 

kontinuitetsprincipen framför kontaktprincipen. Han anser dock själv att 

enligt utformandet av lagtexten borde det vara tvärt om. Saldeen anser tvärt 

emot att domstolen de senaste åren har fäst större vikt vid kontaktprincipen.72 

De rättsfall som har redogjorts för i denna uppsats är egentligen alltför få för 

att en omfattande slutsats ska kunna dras i den frågan. De visar dock tydligt 

på domstolens tillvägagångssätt och de faktorer som är avgörande i frågan. 

 

Som resultat av rättsfallsstudien73 framgår att i bedömningen avseende 

kontinuitetsprincipen tar domstolen hänsyn till flera olika faktorer. De 

faktorer som är mest utmärkande i domstolens bedömningar är barnets ålder, 

hur länge barnet har varit borta/inte haft kontakt med den andra föräldern, hur 

mycket kontakt barnet har haft med den andra föräldern under bortavaron och 

hur långt bort barnet har varit (om det bara har varit umgängessabotage inom 

samma stad eller om barnet har varit i ett annat land med en annan kultur). 

Dessa faktorer viktas sedan och vägs mot kontaktprincipen. 

                                                 
71 Se avsnitt 6.3, sid 20. 
72 Ibid. 
73 Se avsnitt 7, sid. 21ff. 
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I de rättsfallen som beskrivits i sjunde kapitlet, har domstolen resonerat olika 

och prioriterat olika faktorer i de olika situationerna. En intressant betraktelse 

är hur domstolen har viktat de olika faktorerna i olika fall. 

 

Vid en studie av NJA 1992 s 93 och NJA 1986 s 338, där i bägge fallen den 

ena föräldern har fört barnet utomlands, har barnet i NJA 1992 s 93 varit skiljt 

från sin andra vårdnadshavare i tio år. I NJA 1986 s 338 har barnet varit skiljt 

från sin vårdnadshavare i två år. I båda fallen har domstolen låtit den förälder 

som egenmäktigt fört bort barnet behålla vårdnaden. Utifrån denna jämförelse 

kan slutsatsen dras att domstolen är ovillig att flytta på barn som har förts 

utomlands och bott där under en inte obetydlig tid. 

 

En diskussion som kan föras angående NJA 1986 s 338 är hur det skulle ha 

sett ut om dottern hade förts till en annan stad inom Sverige. Vid en jämförelse 

mellan NJA 1986 s 338 och RH 1999:74, kan slutsatsen dras att domstolen är 

mer villig att följa kontaktprincipen över kontinuitetsprincipen om det rör sig 

om en flytt inom Sverige, snarare än om barnet måste byta land. I RH 1999:74 

hade dottern inte haft något normalt umgänge med sin far på fyra år, men 

vårdnaden gick ändå över till honom. Skillnaden kan även bero på att flickan 

i RH 1999:74 var tio år när domen föll, och dottern i NJA 1986 s 338 var åtta 

år. 

 

Åldersskillnaden i de två nyss nämnda fallen visar på att de olika faktorerna 

som domstolen utgår från vid bedömning i vårdnadsmål värderas olika 

beroende på hur situationen ser ut. Det framkommer att ju äldre barnet är, 

desto mer lyssnar man på dess egen åsikt, men domstolen utgår även från att 

ju äldre barnet är, desto mer tros det kunna tolerera förändringar.  

 

Ytterligare en faktor som gör att domstolen är mer negativa till en flytt av 

barnet är om det bortfördes som väldigt ungt. I NJA 1998 s 675 hade barnet 

inte träffat sin far sedan spädbarnsåldern, vilket gjorde att Högsta domstolen 

ansåg att det var mest lämpligt att modern fick vårdnaden. Detta berodde 
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antagligen på att ju yngre barnet var när det fördes bort, desto färre minnen 

har den av den andra föräldern, och desto större förändring blir det för barnet 

vid en flytt. Detta gör att barnet har ett större behov av en stabil tillvaro än 

kontakten med den andra föräldern. 

 

Det har även visat sig att domstolen är mer benägen att anförtro vårdnaden åt 

den förälder som inte har fört bort barnet om det har förekommit viss kontakt 

mellan föräldern och barnet. Detta gäller även i de fall när det bara har 

förekommit lite kontakt periodvis, som i NJA 1989 s 335 och RH 1999:74. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån de rättsfall som denna studie 

omfattat, att domstolen till största del dömer i linje med kontinuitetsprincipen.  

Detta går emot formuleringen i lagtexten där vikten av en nära och god 

kontakt mellan förälder och barn framhålls, och detta ska prioriteras i enlighet 

med barnets bästa. Av de rättsfall som har studerats har det framkommit att 

detta beror på att domstolen beaktar ovan nämnda faktorer i sin bedömning, 

som i sin tur avgör vilket utfall som är bäst för barnet. 
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