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Riskbedömningar	  	  
i	  	  

vårdnadsmål	  	  
	  

Anna	  Kaldal	  
JD	  i	  processrä7	  vid	  Stockholms	  universitet	  

•  Föräldrabalken	  och	  den	  sociala	  barnavården	  bygger	  
på	  en	  familje-‐	  och	  föräldrapresumGon	  

–  Den	  rä7sliga	  utgångspunkten	  är	  a7	  det	  är	  bra	  för	  barn	  a7	  
leva	  (ha	  nära	  kontakt)	  med	  båda	  föräldrarna	  
•  EKMR	  –	  rä7en	  Gll	  familjeliv	  gäller	  både	  barn	  och	  föräldrar	  (art.	  8)	  
•  FB	  –	  vårdnadshavarens	  ansvar	  (FB	  6:2)	  och	  beslutanderä7	  (FB	  6:11	  och	  13)	  	  
•  BK	  -‐	  barn	  har	  rä7	  a7	  leva	  med	  sina	  föräldrar	  (art.	  9	  och	  18)	  	  
•  Frivillighet	  fram	  Gll	  LVU	  (SoL	  1:1	  och	  LVU	  1	  §)	  	  

•  ”Återföreningsprincipen”	  (SoL	  6:1	  och	  LVU	  14	  §	  st.	  1)	  	  	  

Samhällets	  barnskydd	  	  

Anna	  Kaldal	  
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•  Barn	  har	  också	  en	  rä7	  a7	  växa	  upp	  utan	  våld	  

•  EKMR,	  BK,	  FB,	  SoL	  och	  LVU	  
•  Brytpunkten	  återfinns	  i	  LVU	  och	  FB	  

–  I	  båda	  rä7sområdena	  krävs	  en	  mycket	  allvarlig	  situaGon	  för	  a7	  
begränsa	  kontakten	  mellan	  barn	  och	  förälder	  på	  den	  rä7sliga	  
grunden	  risk	  	  

–  Y7erst	  genom	  LVU	  

Anna	  Kaldal	  

Samhällets	  barnskydd	  	  

•  Barnets	  bästa	  –	  en	  balansgång	  mellan	  dessa	  två	  
intressen	  	  

– Påverkar	  processens	  uaormande:	  
utredningsbefogenheter,	  bevisbörda,	  beviskrav	  etc.	  

Samhällets	  barnskydd	  	  

Anna	  Kaldal	  
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•  Vårdnadshavaren	  har	  det	  primära	  ansvaret	  för	  barnets	  
personliga	  förhållanden	  (FB	  6:1	  och	  6:2)	  

•  Realiseras	  genom	  rä7en	  som	  ställföreträdare	  (FB	  6:11	  och	  13)	  

	  
•  Vårdnadshavarens	  ansvar	  a7	  skydda	  barnet	  från	  bro7	  

•  Barnets	  behov	  av	  omvårdnad,	  trygghet	  (FB	  6:1	  och	  2)	  
–  Polisanmäla	  
–  Anmäla	  Gll	  socialtjänsten	  
–  Ansöka	  om	  begräsningar	  i	  vårdnaden,	  umgänget	  el.	  boendet	  (FB	  
6:2a)	  

–  Garantansvar	  	  

	  

	  

Vårdnadshavarens	  ansvar	  

Anna	  Kaldal	  

•  I	  vårdnadsmål	  ska	  frågan	  om	  barn	  utsä7s	  för	  en	  risk	  
för	  a7	  fara	  illa	  prövas	  

•  Om	  risken	  utesluts	  	  

–  Båda	  föräldrarna	  bedöms	  ”lämpliga”	  innebär	  barnets	  bästa	  
e7	  val	  mellan	  två	  ”i	  och	  för	  sig”	  godtagbara	  alternaGv	  

•  Det	  vanligaste	  i	  HD:s	  praxis	  

–  En	  avvägning	  mellan	  t.ex.	  trygghet,	  vilja,	  kontakt	  	  

	  Anna	  Kaldal	  

Riskbedömning	  -‐	  en	  del	  av	  barnets	  bästa	  	  
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•  Barnets	  bästa	  prövas	  i	  två	  steg	  

•  HD:s	  praxis	  
1.  Riskbedömning	  
2.  Helhetsbedömning	  av	  barnets	  bästa	  

Anna	  Kaldal	  

Riskbedömning	  -‐	  en	  del	  av	  barnets	  bästa	  	  

	  
Även	  frågan	  om	  risk	  är	  en	  tvåstegsprövning	  

	  
1.  Riskfaktorer	  	  

–  omständigheter	  i	  barnets	  miljö	  som	  är	  skadliga	  	  
»  Gdigare	  umgängessabotage,	  NJA	  1986	  s.	  338,	  NJA	  1989	  s.	  335,	  NJA	  

1992	  s.	  666	  
»  hot	  om/Gdigare	  boraörande,	  NJA	  1992	  s.	  93	  	  
»  våld,	  misshandel	  av	  mamma	  (NJA	  2000	  s.	  345),	  psykiskt	  labil	  pappa	  

(NJA	  2003	  s.	  372)	  och	  dråpförsök	  mot	  pappa	  (NJA	  2006	  s.	  26)	  
»  sexuella	  övergrepp	  

–  Högt	  beviskrav	  –	  retrospekGv	  prövning	  –	  vad	  har	  hänt?	  
•  Dock	  lägre	  än	  i	  bro7mål	  -‐	  normalkrav	  i	  tvistemål	  
•  En	  gärning	  som	  inte	  bevisas	  i	  bro7mål	  kan	  bevisas	  som	  riskfaktor	  i	  

vårdnadsmål	  
	  

	  Anna	  Kaldal	  

Riskbedömning	  
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Risk	  är	  en	  tvåstegsprövning	  
	  	  

2.	  Risken	  för	  framGda	  skada	  –	  prognosGsk	  	  
–  Är	  riskfaktorerna	  så	  pass	  allvarliga	  a7	  kontakten	  med	  föräldern	  
ska	  begränsas?	  

–  Risknivå	  –	  synonymt	  med	  beviskrav	  
•  Hur	  allvarlig	  ska	  situaGonen	  vara	  för	  a7	  begränsa	  kontakten	  
mellan	  barn	  och	  förälder	  på	  den	  rä7sliga	  grunden	  risk?	  
–  Tillräcklig	  risk,	  konkret	  fara	  (NJA	  1995	  s.	  727),	  konkret	  risk	  (NJA	  2003	  s.	  

372)	  
»  Sannolikt	  –	  e7	  högt	  krav	  i	  en	  prognos	  

–  HD	  konstaterar	  risk:	  boraörande	  och	  kvarhållande	  (NJA	  1992	  s.	  93)	  	  och	  
psykiskt	  labil	  pappa	  –	  konkret	  risk	  (NJA	  2003	  s.	  372	  –	  dock	  riskhantering)	  

Anna	  Kaldal	  

Riskbedömning	  

En	  riskfaktor	  är	  inte	  desamma	  som	  risk.	  Det	  finns	  alltså	  ingen	  
automaGk	  mellan	  en	  riskfaktor	  och	  risk.	  Varje	  fall	  ska	  prövas	  
individuellt.	  Risk-‐	  och	  skyddsfaktorer	  sammanvägs	  Gll	  en	  
individuell	  riskprofil.	  

	  
–  Beror	  bl.a.	  på	  	  

»  Graden	  av	  exponering	  för	  riskfaktorn	  
»  Möjligheten	  a7	  kontrollera/sänka	  risken	  

	  ex.	  kontaktperson	  (NJA	  2003	  s.	  345)	  

	  
	  

Risknivå	  

Anna	  Kaldal	  
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•  Om	  barnets	  bästa	  är	  en	  långsikGgt	  prognos	  
•  	  	  

•  Tar	  riskbedömningen	  sikte	  på	  en	  skada	  som	  inte	  är	  
allt	  för	  avlägsen?	  
•  Psykiska	  och	  fysiska	  hälsa	  (NJA	  2003	  s.	  345)	  

	  
	  

Risknivå	  

Anna	  Kaldal	  

	  
	  

• Bedöms	  risken	  inte	  Gllräckligt	  allvarlig	  kan	  
kontakten	  mellan	  barn	  och	  föräldern	  inte	  
begränsas	  på	  den	  rä7sliga	  grunden	  risk	  

	  	  
– Kontakten	  kan	  istället	  begränsas	  med	  hänvisning	  Gll	  
bl.a.	  
»  Samarbetssvårigheter	  (NJA	  2000	  s.	  345)	  
»  Barntes	  trygghet	  –	  mammans	  oro	  (NJA	  1995	  s.	  727)	  
pappans	  rädsla	  (NJA	  2006	  s.	  26)	  

	  
	  Anna	  Kaldal	  

Helhetsbedömning	  av	  barnets	  bästa	  	  
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Risk	  eller	  ej	  risk	  –	  dikotomi	  	  	  

	  
Risk	  (t.ex.	  våld)	  –	  samarbetssvårigheter	  –	  umgängessabotage	  	  

	  
”i	  och	  för	  sig	  lämplig”	  

(kan	  vara	  ganska	  olämplig)	  
	  

Konfliktgenererande	  i	  de	  svåra	  fallen?	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Anna	  Kaldal	  

Problema>skt?	  

Målets	  indisposi>vitet	  

•  Domstolen	  har	  ansvar	  för	  utredningen	  (FB	  6:19)	  

– Målet	  kan	  inte	  avgöras	  förrän	  utredningen	  är	  fullgod	  
•  Robusthetskrav	  

1.  Tillräcklig	  fakta	  i	  det	  enskilda	  fallet	  	  
2.  Tillräcklig	  generell	  kunskap	  om	  de	  frågor	  som	  prövas	  

–  Domstolens	  ansvar	  för	  utredningen	  i	  målet	  fullgörs	  
genom	  en	  vårdnadsutredning	  
•  Särskilt	  svårt	  när	  risken	  är	  den	  centrala	  frågan	  
	  	  

Anna	  Kaldal	  
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Vad	  säger	  forskningen?	  

Riskbedömningar	  är	  ona	  svåra	  och	  osäkra	  

–  Vilken	  typ	  av	  situaGoner	  eller	  gärningar	  är	  skadliga	  
för	  barn?	  

–  Frågan	  ligger	  i	  gränslandet	  Gll	  andra	  vetenskaper	  
–  Finns	  inte	  allGd	  studier	  	  
–  Finns	  motstridiga	  resultat	  	  
	  	  

Anna	  Kaldal	  

Vad	  säger	  forskningen?	  

Vilka	  situaGoner	  eller	  gärningar	  är	  skadliga	  för	  
barn?	  

•  ”Vet	  lite	  om	  mycket”	  
–  Många	  riskfaktorer	  (missbruk,	  psykisk	  ohälsa,	  fapgdom,	  

Gdig	  separaGon	  från	  fö,	  särskilda	  behov	  etc.)	  
»  Visar	  ona	  samband	  –	  men	  svaga	  

–  Skyddsfaktorer	  har	  också	  idenGfierats	  (personlighet,	  skola	  etc.)	  
–  Risk-‐	  och	  skyddsfaktorer	  samverkar	  komplext	  	  

»  Ju	  fler	  riskfaktorer	  desto	  högre	  risk	  
»  Latenta	  riskfaktorer	  
»  Barnets	  upplevelse	  har	  betydelse	  
	  

Anna	  Kaldal	  
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Vissa	  situaGoner	  är	  allvarligare	  än	  andra:	  

1.  Sexuella	  övergrepp	  
2.  Allvarlig	  misshandel	  
3.  Allvarlig	  omsorgsbrist	  
4.  Anknytningsstörningar	  	  

»  Kan	  dessa	  förhållanden	  bevisas	  föreligger	  en	  hög	  
risk	  och	  barnet	  behöver	  skydd	  
•  Dock	  svåra	  a7	  utreda	  och	  bevisa	  

•  Tillförlitlighets-‐	  och	  
trovärdighetsbedömningar	  

	  	  
	  

Anna	  Kaldal	  	  -‐	  jur.	  dr	  vid	  Juridiska	  InsGtuGonen,	  	  Stockholms	  universitet	  –	  lektor	  vid	  Polishögskolan	  i	  Solna	  

Vad	  säger	  forskningen?	  

Vad	  säger	  forskningen?	  

	  
Övergången	  från	  det	  generella	  Gll	  det	  

individuella	  är	  ona	  svår	  	  

–  Vetenskapliga	  	  förklaringar	  bygger	  på	  
riskökningar	  bland	  grupper	  –	  staGsGska	  
sannolikhetsmodeller	  (predik'on)	  

–  Individuell	  bedömning	  (prognos)	  
–  RelaGonen	  staGsGk	  och	  individ	  
–  Applicera	  generell	  kunskap	  i	  det	  enskilda	  fallet	  
	  

	  	  

Anna	  Kaldal	  
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Vad	  säger	  forskningen?	  

	  

God	  metod	  i	  riskbedömning	  

–  Riskbedömning	  –	  en	  inneboende	  osäkerhet	  
»  De	  historiska	  spåren	  måste	  tolkas	  uGfrån	  vår	  kunskap	  

om	  dess	  samband	  med	  framGden	  
»  Finns	  inget	  ”förprocessuellt	  läge”	  

–  A7	  fasställa	  vilken	  risknivå	  som	  existerar	  i	  barnets	  miljö	  idag	  
–  A7	  framGden	  utvecklas	  annorlunda	  innebär	  inte	  a7	  beslutet	  inte	  var	  

rikGgt	  	  
–  Finns	  allGd	  en	  felmarginal	  
–  Prövningen	  baseras	  på	  vilka	  slutsatser	  vi	  kan	  dra	  från	  de	  risk-‐	  och	  

skyddsfaktorer	  som	  vi	  känner	  Gll	  i	  dag	  

	  

Anna	  Kaldal	  

Vad	  säger	  forskningen?	  

	  

God	  metod	  i	  riskbedömning	  

•  Riskbedömningen	  kan	  därför	  inte	  bli	  
säkrare	  än	  	  
•  A7	  relevant	  informaGon	  tas	  in	  i	  beslutet	  och	  	  
•  Bedöms	  uGfrån	  relevant	  kunskap	  	  

•  Skulle	  samma	  bedömning	  göras	  idag	  på	  samma	  underlag	  

	  

Anna	  Kaldal	  
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Vad	  säger	  forskningen?	  

Den	  mänskliga	  faktorn	  
	  	  

•  Stort	  utrymme	  vid	  vaga	  begrepp	  (diskreGonär	  
prövning)	  

•  Barnets	  bästa	  och	  risk	  för	  a7	  fara	  illa	  	  
–  grundas	  iofs	  på	  normaGva	  värderingar	  om	  vad	  som	  anses	  
vara	  e7	  go7	  föräldraskap	  	  

–  ställer	  dock	  krav	  på	  kunskapsbaserad	  prövning	  	  
	  

Anna	  Kaldal	  

Vad	  säger	  forskningen?	  

Anna	  Kaldal	  

Den	  mänskliga	  faktorn	  –	  brister	  i	  utredningar	  	  
	  

•  Äldre	  informaGon	  förbigås	  
•  Muntlig	  informaGon	  värderas	  högre	  än	  skrinlig	  
•  Beslut	  skjuts	  upp	  -‐	  motvilja	  mot	  a7	  fa7a	  beslut	  
•  Slutar	  ta	  in	  ny	  informaGon	  när	  man	  funnit	  en	  ’Gllräckligt’	  

godtagbar	  orsak	  
•  Tolkar	  ny	  informaGon	  i	  linje	  med	  den	  uppfa7ning	  man	  skaffat	  

sig	  i	  e7	  Gdigt	  skede	  –	  svårt	  a7	  ändra	  e7	  Gdigare	  beslut	  	  
•  SubjekGvitet	  och	  brist	  på	  systemaGk	  	  
•  Bristande	  insikt	  om	  förälders	  moGvaGon	  a7	  dölja/tona	  ner	  

egen	  delakGghet	  
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Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  

Anna	  Kaldal	  

•  Utredning	  
–  Generell	  kunskap	  om	  barn	  och	  risk	  (staGsGk)	  

•  Expertkunskap	  	  	  
–  Fakta	  i	  målet	  

•  Möjlighet	  a7	  inhämta	  sekretesskyddad	  informaGon	  utan	  samtycke	  
	  
•  Bevisprövning	  

–  Bevisvärdet	  av	  fakta	  i	  förhållande	  Gll	  bevistemat	  (risk	  –	  
barnets	  bästa)	  

–  Avgörs	  genom	  vår	  kunskap	  om	  barn	  och	  risk	  (samband	  mellan	  
riskfaktorer	  och	  risk	  för	  a7	  fara	  illa)	  

	  

Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  

Anna	  Kaldal	  

Riskbedömningsinstrument?	  
	  	  

–  Fördelar	  
•  Hanterar	  den	  mänskliga	  faktorn	  

–  Inte	  missa	  a7	  undersöka	  risk-‐	  och	  skyddsfaktorer	  i	  barnets	  miljö	  
•  Likhet	  inför	  lagen	  
	  	  

–  Nackdelar	  	  
•  Svårt	  a7	  utveckla	  e7	  instrument	  med	  god	  predikGv	  förmåga	  

–  Finns	  inte	  Gllräckligt	  säker	  kunskap	  för	  negaGv	  utveckling	  hos	  barn	  
»  Komplexa	  och	  oklara	  samband	  

–  Utländska/amerikanska	  tester	  -‐	  psykologiska	  tester	  av	  föräldrarna	  
•  Risk	  för	  överdiagnosGsering	  

–  StaGsGska	  riskfaktorer	  kan	  baseras	  på	  svaga	  samband	  	  

•  Hur	  hantera	  trovärdig-‐	  och	  Gllförlitlighet	  	  	  	  
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Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  

Anna	  Kaldal	  

Riskbedömningsinstrument	  
	  	  

– Ska	  alla	  riskfaktorer	  med	  i	  e7	  
riskbedömningsinstrument?	  
•  Frågornas	  uaormning	  kan	  leda	  Gll	  a7	  vissa	  faktorer	  
”upphöjs”	  Gll	  riskfaktorer	  eller	  skyddsfaktorer	  	  
•  Ju	  allvarligare	  indikatorer	  på	  risk	  desto	  mer	  ingående	  
utredning	  
–  En	  avvägning	  som	  förutsä7er	  kunskap	  och	  kompetens	  hos	  
utredaren	  (oavse7	  Gllgång	  Gll	  instrument)	  
»  t.ex.	  försäljning	  av	  egendom	  

	  

Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  

Anna	  Kaldal	  

Riskbedömningsinstrument	  
	  	  

– Svårt	  a7	  hantera	  konflikten	  mellan	  parterna	  vid	  
diagnosGk	  	  
•  Fråga	  om	  trovärdighet	  resp.	  Gllförlitlighet	  
•  Hur	  kan	  vi	  veta	  vem	  som	  talar	  sanning?	  

–  Skilj	  på	  objekGvitet	  och	  neutralitet	  
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Anna	  Kaldal	  

Vårdnadsutredningen	  -‐	  domstolens	  beslutsunderlag	  

–  Inte	  särskilt	  reglerat	  
•  RB	  kap.	  40	  –	  sakkunnigbevis	  
– Ska	  förmedlas	  transparent	  	  
– Rä7en	  ska	  kunna	  begripa;	  bevisvärdera	  
– Förutsä7er	  systemaGk	  och	  metod	  	  

Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  

Anna	  Kaldal	  

Vårdnadsutredningen	  -‐	  domstolens	  beslutsunderlag	  

–  E7	  y7rande/intyg/utlåtande	  ska	  bevisvärderas	  
självständigt	  
•  Socialnämnden	  (JO	  1998/99	  s.	  264)	  
•  Domstolen	  (NJA	  1992	  s.	  446)	  

Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  
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Anna	  Kaldal	  

	  

•  Svårt	  a7	  värdera	  sakkunnigutlåtanden	  
•  Varierande	  kvalitet	  på	  utlåtanden/utredningar 	  	  

–  underska7ar	  värdet	  
–  överska7ar	  värdet	  	  

	  

Vetenskaplig	  och	  strukturerad	  riskbedömning	  

Robusthetskrav	  
	  
•  E7	  fullgo7	  beslutsunderlag	  ställer	  krav	  på	  	  

•  Informa'on	  från	  andra	  myndigheter	  
•  A6	  barnet	  hörs	  i	  bevishänseende	  om	  sin	  livssitua'on	  
•  Samtal	  med	  barnet	  –	  vetenskapligt	  baserad	  metod	  

–  Rä7sliga	  förutsä7ningar	  skiljer	  sig	  åt	  i	  vårdnads-‐	  och	  
LVU-‐mål	  

»  möjlighet	  a7	  ta	  in	  informaGon	  från	  andra	  myndigheter	  och	  
a7	  höra	  barnet	  	  

Vårdnadsutrening	  –	  domstolens	  
beslutsunderlag	  

Anna	  Kaldal	  
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•  I	  svårutredda	  mål	  måste	  barnet	  höras	  i	  
bevishänseende	  om	  sin	  livssitua'on	  -‐	  vi7ne	  

•  vikten	  a7	  ha	  Gllgång	  Gll	  fullgod	  informaGon	  måste	  
vägas	  mot	  belastningen	  för	  barnet	  
•  ställer	  krav	  på	  befogenhet	  a7	  samtala	  med	  eller	  utan	  
vårdnadshavarnas	  vetskap	  	  
•  metod,	  dokumentaGon	  och	  presentaGon	  	  

–  Inte	  mindre	  vikGgt	  än	  i	  bro7mål	  

Anna	  Kaldal	  

Barnet	  en	  central	  informa>onskälla	  


