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Vårdnad 
 

Samarbetsproblem 

 

Utgångspunkter enligt prop. 2005/06:99 och NJA 2007 s 382: Gemensam vårdnad kräver ett 

någorlunda konfliktfritt samarbete. Föräldrarna måste inte alltid ha samma uppfattning men 

de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Det är 

uppenbarligen till nackdel för barnet om en förälder genomgående och för att obstruera 

motsätter sig den andre förälderns initiativ. Det skall finnas en realistisk möjlighet för 

föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de 

delade meningar som kan finnas utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta 

beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Uttryck för brist på 

förtroende för den andre föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel 

och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam 

vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte 

utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan antas vara av övergående natur.  

 

NJA 2007 s 382 (maj) 

 

Rättsliga processer sedan flickan var 4 månader (född 2004). Föräldrarna ej gifta. Kortare 

romans. Umgänget krävde särskilda förtydliganden för att fungera. Bristande vilja eller 

förmåga att vara flexibel. Ej ense om daghemsplacering, barnets klädsel. Föräldrarna har inte 

tillit till varandras omsorgsförmåga. Kontakt via sms och e-post enbart. Hovrätten och HD: 

Ensam vårdnad för mor. 

 

Svea hovrätts dom i mål T 7779-05 (febr 07) 

 

Barn född 1997. Äktenskapsskillnad 1999. År 2000 dömdes far för misshandel av mor år 

1998 och 1999 till villkorlig dom och samhällstjänst. I dom 2000 lämnades mors ansökan om 

ensam vårdnad utan bifall. 2003 ny rättegång far ville ha mer umgänge. Mor yrkade ensam 

vårdnad. Far ville ha fortsatt gemensam vårdnad men godtog boende hos mor. Mor anmälde 

far till socialtjänsten om att sonen far illa hos far. Inga åtgärder vidtogs. Mor undanhöll far 

upplysningar om sonens operation av könsorganet. Föräldrarna av olika trosuppfattningar. 

Föräldrarna motarbetar varandra. Sonen tvingas äta griskött hos den ena och får höra att det är 

orent hos den andra. De låter all information gå via sonen (7 år). Vårdnadsutredningen 

föreslog gemensam vårdnad eftersom det annars fanns risk att far helt skulle utestängas från 

sonens liv.  

Tingsrätten och hovrätten: Gemensam vårdnad. Konflikten är djupgående. Samarbetet är 

obefintligt. Kontakten sköts via sonen och ombuden. Trots samarbetsproblemen har parterna 

kunnat nå enighet i vissa större frågor gällande sonen (pass, skolgång, samtalsbehandling). 

Mor har visat bristande förståelse för sonens rätt att få tillgång till även sin fars kulturella 

bakgrund. Om mor får ensam vårdnad är det stor risk att far utestängs från viktiga beslut 

rörande sonen. Det finns en risk att konflikten trappas upp om inte far får vara delaktig i 

beslut som rör sonen utan endast ställs inför de val som mor gör. Detta kan inte anses vara till 

fördel för sonen.  

# En avvägning mellan barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna och 

samarbetsproblem  
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Svea hovrätts dom i mål T 9238-07 

 

Sonen är 15 år och modern har alltid haft ensam vårdnad om honom. Fadern yrkade 

gemensam vårdnad eftersom han ville få information om sonen och kunna vara delaktig i 

sonens liv. Fadern anser att modern förstorat sonens problem med dyslexi och har bytt skola 

för många gånger (8 gånger). Modern har förklarat att skolbytena har skett för att sonens 

särskilda behov skall kunna tillgodoses. Sonen trodde inte att gemensam vårdnad skulle vara 

bra för honom.  

Tr (nämndemännen): Gemensam vårdnad. Parterna måste samarbeta och samarbetsproblemen 

är inte så allvarliga att de omöjliggör gemensam vårdnad.  

Hovr: Parterna har betydande samarbetssvårigheter framför allt när det gäller sonens 

skolgång. Mor skall ha ensam vårdnad om sonen.  

 

Svea hovrätts dom i mål T 8669-07 

 

Föräldrarna tidigare gifta. Barn födda 2000 och 2003.  

Föräldrarna kan inte samarbeta. De saknar tillit till varandra och båda motarbetar varandra. 

Båda försvårar umgänget.  SoL-utredningar har gjorts och har bedömt att modern brister i 

struktur och vuxenansvar, bla. vad avser att ta ansvar vid överlämningarna av barnen till 

fadern.  

Tr och Hovr: Fadern polisanmäldes av modern för misshandel av barnen. Fu lades ner. Under 

rättegången i hovrätten flyttade fadern utan att meddela modern. Trots detta fick han behålla 

ensam vårdnad. Kontinuiteten i boendet hos fadern avgörande i frågan. Hovr understryker att 

föräldrarna har ett gemensamt ansvar för sina barn oavsett om vårdnaden är gemensam eller 

inte. Det innebär att föräldrarna aktivt skall utbyta information om barnen, deras skolgång, 

aktiviteter m.m., vilket i sin tur kräver flexibilitet av båda föräldrarna. Hovr litar på att 

föräldrarna som kloka föräldrar ska kunna överbrygga sina motsättningar och gemensamt 

verka för barnens bästa.  

 

Svea hovrätts dom i mål T 2237-07 

 

Parterna separerade strax innan dottern föddes 2001. Enligt en dom från 2004 skall dottern 

vara bosatt hos mor och ha umgänge med far. I nu aktuellt mål yrkade far växelvis boende 

och mor ensam vårdnad. Far medgav under målets handläggning boende hos mor. De var 

dock oense om umgänget; far ville ha torsdag till måndag och mor medgav onsdag till 

måndag. Flickan har diagnosen Aspergers syndrom. Parternas relation har sedan dotterns 

födelse varit ansträngd bl.a. beroende på att de haft delade meningar om omfattningen av F:s 

umgänge med fadern. De kommunicerar främst genom sms. Skolval och umgänge har lösts 

via ombuden.  

Tingsrätten och hovrätten: Det är mycket viktigt för F, bl.a. utifrån hennes problemsituation, 

att båda föräldrarna är aktiva för att hjälpa henne och att båda föräldrarnas engagemang 

behövs för att F ska få bästa tänkbara vård och hjälp. De har visat att de har förmåga att ta 

kontakt med varandra och hjälpas åt i frågor som rör F. De har bekräftat att de har fullt 

förtroende för att den andre föräldern tar hand om F på bästa sätt. Parterna kan ställda inför en 

konkret situation faktiskt lösa de frågor som rör F och därmed hantera de delade meningar 
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som finns (T.ex. ha två utredare hos BUP). Det är bäst för dottern att den gemensamma 

vårdnaden består.  

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 141-08 

 

Föräldrarna var gifta i 4 år och fick sonen P år 2002. År 2005 skildes makarna. Far har yrkat 

ensam vårdnad eller i vart fall boendet om sonen. Mor vill ha gemensam vårdnad och växelvis 

boende. Far har endast medgett dagumgänge mellan mor och son. Far dömdes 2005 för 

misshandel av mor. Far ansåg att föräldrarna fortfarande var gifta och har hindrat modern från 

att träffa sonen sedan hon haft en manlig bekant på besök. 

Tingsrätten och hovrätten: Gemensam vårdnad och växelvis boende. Mannen är oresonlig och 

har ett visst kontrollbehov. Kvinnan har inte yrkat på ensam vårdnad.  

# Vad hade blivit utgången om kvinnan yrkat ensam vårdnad. Växelvis boende?? 

Kvinnan rädd och går med på för mycket? 

 

Svea hovrätts dom i mål T 5336-07 

 

Föräldrarna var tidigare sambor. De har två barn, födda 98 och 00. Mor vill ha ensam vårdnad 

och far vill ha fortsatt gemensam. Far accepterar boende hos mor. Enligt mor har far 

misshandlat henne och barnen. Fyra polisanmälningar finns mot fadern. Far förekommer 

under 11 avsnitt i BRU, bla för grovt rån 2003. Parterna har enbart sms-kontakt. Enligt mor är 

far oengagerad i barnen och vägrar skriva på flyttanmälan. Far nekar till att ha misshandlat 

mor och barn. Fu nedlagd. Enligt far har mor tidigare missbrukat och accepterat hans 

kriminella liv. Enligt far har han utvecklats i sin papparoll och han har slutat slå barnen (var 

bara fråga daskningar i tillrättavisningssyfte).  

Tr: Parterna är ense i boendefrågan. Ord mot ord om det som hänt. Detta ligger dessutom 

några år tillbaka i tiden. Far genomgår en förändringsprocess till det bättre vad gäller 

relationen till barnen. Omfattande umgänge med barnen har i stort sett fungerat väl. Den 

gemensamma vårdnaden skall bestå. 

Hovr: Det finns en djupgående konflikt mellan parterna som tar sig uttryck i att de inte talar 

med varandra. De saknar såväl vilja som förmåga att lösa konflikten. Det finns inte 

förutsättningar för dem att samarbeta i frågor som rör barnen. Ensam vårdnad till mor. Två 

skiljaktiga och vill fastställa tingsrättens dom.  

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 4578-07 

 

Föräldrarna var sambor en kortare tid. Sonen föddes 2004. Far vill att den genensamma 

vårdnaden skall bestå och att sonen skall bo växelvis. I andra hand har han yrkat ensam 

vårdnad. Mor vill ha ensam vårdnad. Far är läkare och mor studerar till mäklare. Far: Mor 

försvårar umgänget men det går allt bättre. Kommunikation via e-mail. Mor: Far är olämplig 

som vårdnadshavare pga av att han brister i omsorgen om sonen, dricker alkohol varje dag 

och är elak och brukar våld.  

Tr: Båda är lämpliga som vårdnadshavare. Far har utvecklats och har fått bukt med sitt humör. 

Inget våld eller aggressivitet har förekommit på mycket länge. Umgänget har fungerat ganska 

friktionsfritt under ett år. Fars alkoholvanor har inte påverkat föräldrarnas samarbete i frågor 

som rör sonen. Mor anser att far inte ser sonens behov och inte visar omsorg om sonen genom 

att han skjutsar sonen stående på moped och tar med honom på tillställningar. Far har sagt att 

han inte skjutsar sonen på moped längre. Tingsrätten förutsätter att han följer vad han lovat 
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och att han inte negligerar moderns oro. Det har inte framkommit att sonen far illa av att delta 

i faderns sociala liv. Motsättningarna till trots har tingsrätten fått uppfattningen att 

samarbetsklimatet mellan föräldrarna har utvecklats i rätt riktning. Umgänget fungerar relativt 

problemfritt efter tingsrättens interimistiska beslut och föräldrarna är ense om att besöka BUP 

med sonen. De motsättningar som alltjämt finns kan antas vara av övergående natur och bör 

inte hindra ett fungerande samarbete på längre sikt. Båda föräldrarna framstår som förnuftiga 

och ansvarstagande, var och en på sitt sätt, även om viss ansträngning krävs bör de ha 

förmågan att lägga sina dispyter åt sidan och i stället för sonens skull fokusera på det 

gemensamma intresset av att åstadkomma den bästa möjliga tillvaron för sonen. Den 

gemensamma vårdnaden skall bestå och stadigvarande boende hos mor. Umgänge med far 

onsdag em till måndag morgon varannan vecka.  

Hovr: Ingenting tyder på att sonen far illa eller känner sig otrygg hos fadern. Parternas 

beskrivning av hur samarbetet fungerat skiljer sig åt på ett påtagligt sätt. En tydlig konflikt 

finns och utrymmet för en konstruktiv dialog är begränsad i dagsläget. Föräldrarna bör dock 

kunna sätta sonens bästa framför sina inbördes motsättningar. Umgänget har fungerat och 

några exempel på att samarbetsproblemen drabbat sonen eller att far motsatt sig mors initiativ 

i avsikt att obstruera har inte framkommit. Sonen är fortfarande liten och det bör finnas 

förutsättningar för ett fungerande samarbete på lite längre sikt. Den gemensamma vårdnaden 

skall bestå. Umgänget som nu tangerar växelvisboende (?) ställer särskilt höga krav på 

föräldrarnas förmåga att samarbeta. Umgänge skall därför bara ske fredag till måndag 

varannan vecka. Två skiljaktiga ledamöter och vill ge mor ensam vårdnad pga 

samarbetsproblem.  

 

Svea hovrätts dom i mål T 9290-07  

 

Dotter född 1996. Båda föräldrarna har alkoholproblem. Dottern ville bo hos modern. 

Konfliktfylld relation och djup misstro mellan föräldrarna. Fadern dömd för misshandel mot 

modern för 7 år sedan. Båda föräldrarna har anmält varandra till soc flera gånger var. Kvinnan 

är rädd för mannen och mannen är rädd för att bli polisanmäld om han kontaktar kvinnan. 

Ingen direkt kontakt mellan föräldrarna, bara sms och e-post. Dottern 9 år ville bo mer med 

sin mamma.  

Tr: Modern ensam vårdnad. 

Hovr: Föräldrarna har kunnat enas i viss del i umgängesfrågan efter tingsrättens dom. Dock ej 

förutsättningar för ett samarbete om dottern. Båda i och för sig lämpliga men utredningen 

talar med styrka för att modern är den som bör anförtros vårdnaden om dottern.  

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 1386-06 

 

Modern tidigare missbrukare och prostituerad. Fadern kund till henne men i övrigt skötsam 

(undersköterska och sambo). Dottern föddes 2001. Växelvis boende under viss tid. 

Interimistiskt beslut i hovrätten (med ändring av tingsrättens beslut) att fadern skulle ha 

boendet under utredningstiden. Båda vill ha ensam vårdnad i första hand.  

Tr (Dom maj 2006). Inget samarbete mellan parterna. Parternas förmåga att samarbeta 

försämras av att det föreligger en betydande ojämlikhet mellan dem. Konflikten är så svår och 

djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör dottern. Gemensam vårdnad 

utesluten. Moderns umgänge med dottern har försvårats av fadern (bla. påståenden från 

faderns sida om sexuella övergrepp begångna av moderns sambo- fu nedlagd och har satt upp 

särskilda villkor för att medge umgänge, uttrycker sig negativt om modern och respekterar 

inte hennes föräldraförmåga, kontrollerar dotterns vistelse hos modern, brister i sin 
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informationsskyldighet gentemot modern). Det finns anledning befara att fadern kommer att 

utestänga modern om han får ensam vårdnad. Mor fick ensam vårdnad. 

Hovr: Modern är den som bäst kan sörja för att dottern får en nära och god kontakt med den 

andre föräldern. Hon framstår även i övrigt, trots den instabilitet som finns i hennes tillvaro 

som en lämplig vårdnadshavare för dottern. Far brister när det gäller respekten för moderns 

föräldraförmåga och insikten om dotterns behov av omfattande kontakt med sin mor. Han 

framstår därför som mindre lämplig som vårdnadshavare. Vårdnaden skall tillkomma modern. 

När det gäller umgänge har modern medgett ett mycket begränsat umgänge eftersom hon är 

rädd att fadern inte skall lämna tillbaka dottern. Det bästa är dock om dottern ges rätt till ett 

omfattande umgänge med fadern. Det saknas anledning tro annat än att ett tydligt reglerat 

umgänge skulle fungera i en situation där modern har vårdnaden om dottern. Två skiljaktiga 

meningar, bl.a av hovrättslagmannen Martin Borgeke, som anser att majoritetens bedömning 

att modern är den av föräldrarna som bäst kan sörja för att dottern får en nära och god kontakt 

med den andre föräldern vilar på för svag grund och inte bör få bli utslagsgivande. Han tyckte 

att far var mer lämplig (stabil livssituation om modern saknade) och därför skulle få ensam 

vårdnad.  

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 1775-06 

 

Parterna var tidigare sambor och har två söner födda 95 och 98.  Mor vill ha ensam vårdnad 

och far vill ha gemensam vårdnad. Stark konflikt råder och föräldrarna kan inte samarbeta 

med varandra. De talar inte med varandra. Enligt mor har far varit hotfull och aggressiv mot 

henne och barnen. Far dömd för misshandel, ringa brott, mot mor 1997 till dagsböter.  

Tr: ensam vårdnad för mor 

Hovr: Man kan inte tvinga endera eller båda föräldrarna att samarbeta kring sina barn. Så 

länge som barnen tillförsäkras ett rikligt umgänge med den förälder som det inte bor hos och 

så länge som samarbetssvårigheterna inte märkbart äventyrar barnens välbefinnande måste 

man acceptera att det mellan föräldrarna kan finnas motsättningar som inte går att bilägga. Att 

i en sådan situation förordna om gemensam vårdnad mot den ena förälderns uttalade önskan 

är ingen lösning. Risken är att barnen skulle ta skada av en sådan ordning. Mor får ensam 

vårdnad om sönerna.  

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 761-07 

 

Modern har sedan sonens födelse år 2002 haft ensam vårdnad om honom. Far vill ha 

gemensam vårdnad. Far säger att det är modern som är motor i konflikten. Mor: Hon saknar 

helt förtroende för fadern. Fadern tar inte till sig av den information hon lämnat om sonens 

allergi och att fadern inte ställt upp när hon har velat haft hjälp. De har varit oense om barnets 

namn, om faderns fick vara med på förlossningen och om umgänget mellan far och son 

Tr: Mor skall ha ensam vårdnad även i fortsättningen.  

Hovr: Även om det finns brister i föräldrarnas samarbete har de hittat former för att övervinna 

sina svårigheter att ha direkt kontakt med varandra. Båda föräldrarna är lämpliga som 

vårdnadshavare och konflikten är inte så djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. De är 

ense i två viktiga frågor; att sonen skall vara bosatt hos modern och om det umgänge som 

tingsrätten bestämt. Konflikten är inte så djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. Vad 

modern anfört om de olika problem som förelegat framstår inte heller som ett uttryck från 

faderns sida att obstruera eller på annat sätt motarbeta henne i egenskap av sonens moder. 

Gemensam vårdnad.  
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Hovrättens för Västra Sverige dom i mål T 2881-06 

 

Föräldrarna var sambor. 2003 föddes dottern och 2004 lämnade modern hemmet med dottern 

och bor sedan dess på hemlig adress. Modern vill ha ensam vårdnad och fadern vill ha 

gemensam vårdnad och accepterar boende hos modern. Modern har anmält fadern för 

misshandel och olaga hot. Fu har lagts ned.  

Tr och Hovr: Moderns kroppsspråk vid hf visar att hon är rädd för fadern. Domstolarna tror på 

hennes uppgifter om att våld förekommit pga viss stödbevisning. Moderns rädsla för fadern 

och den svåra och djupgående konflikten gör det omöjligt för dem att samarbeta. Modern 

tillerkänns ensam vårdnad och fadern umgänge 6 timmar 6 gånger om året med kontaktperson 

i Göteborgsområdet.  

 

Hovrättens för Västra Sverige dom i mål T 2863-08 

 

Påståenden om våld och hot och samarbetsproblem. Modern har skyddat boende. Vårdnaden 

anförtros modern i tr och hovr p.g.a. kontinuitetsprincipen och då modern stått för den största 

delen i omvårdnaden om sonen. Hovrätten erinrar modern om hennes ansvar som 

vårdnadshavare att främja en nära och god kontakt mellan sonen och fadern och om att 

umgänget försvåras kan det föranleda att vårdnadsfrågan bedöms på annat sätt om fadern 

begär ny prövning.  

 

Svea Hovrätts dom i mål T 6026-08 

 

Två föräldrar som sedan separationen för tio år sedan inte har något fungerande samarbete 

(handgripliga bråk mellan föräldrarna som föranlett flera anmälningar till socialtjänsten, ena 

föräldern har tagit kontakt med myndigheter, läkare etc utan att informera den andra under tid 

när de hade gemensam vårdnad). Barnen 13 och 10 år. 13-åringen har diagnosen autism. 

Mamman motsatte sig gemensam vårdnad i tingsrätten.  

Tr och Hovr: ensam vårdnad för pappan. 

Hovr: Det finns särskilt vad gäller A behov för vårdnadshavaren att löpande ha kontakt med 

myndigheter, sjukvård och skola och att fatta beslut om olika åtgärder för att tillförsäkra A det 

stöd och den hjälp som han behöver. Risken är därför uppenbar, vid ett förordnade om 

gemensam vårdnad, att föräldrarnas oförmåga till samarbete skulle gå ut över A. Även för Ms 

del finns anledning att befara att hon skulle drabbas av föräldrarnas konflikt på olika sätt.  

 

 

Svea hovrätts dom den 15 april 2010 i mål T 298-10  

 

Föräldrarna kan inte samarbeta (skilda uppfattningar om vem som försvårar umgänget och var 

barnen ska gå i skola), varför gemensam vårdnad inte är aktuell. Hovrätten finner trots att det 

finns stora frågetecken kring mammans föräldraförmåga (blandar in barnen i parternas 

konflikt, sätter inte gränser och uppmuntrar inte umgänget med pappan) att vårdnaden ska 

anförtros henne. Det är inte förenligt med barnens bästa att flytta över vårdanden till pappan, 

vars föräldraförmåga inte har ifrågasatts, eftersom han inte träffat dem under en relativt lång 

(tid ca 1 år). Han hade också för avsikt att byta skola för barnen. Förändringen skulle bli för 

stor för barnen. (Pappan framställde inte heller något umgängesyrkande i målet, vilket 

hovrätten fann märkligt). Barnen var i tr 12, 10, 8 och 5 år och uttryckte rädsla för fadern.  

-  Sekretessförordnade i domen beträffande viss utredning 
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Svea hovrätts dom den 15 december 2010 i mål T 4803-10 

 

Tingsrätten fann att vårdnadshavarna hade en djupgående konflikt och även om konflikten 

inte omöjliggjorde ett samarbete påtalade rätten att gemensam vårdad inte schablonmässigt 

skall beslutas med tanke på barnets bästa. Rätten beslutade därför att vårdnaden ensamt skulle 

anförtros barnets mor. Hovrätten finner att vårdnadshavarna förvisso inte samtalar med 

varandra men att de ändå lyckats lösa de flesta praktiska frågorna avseende vårdnaden. Rätten 

finner vidare att den konflikt som föreligger mellan vårdnadshavarna rör deras ouppklarade 

inbördes relation och att denna relation förmodligen kommer att förbättras med tiden. 

Hovrätten beslutar därför att vårdnaden skall vara gemensam. 

 

Svea hovrätts dom den 14 januari 2011 i mål T 4217-10 (ej PT i HD) 

En man och en kvinna har tillsammans en 12-årig och en 15-årig dotter. Döttrarna har sedan 

2004 bott hos pappan i en lägenhet i Skogås och mamman bor numer i Sundsvall. Sedan 

pappan i mars 2009 dömts för våldtäkt har flickorna flyttat runt varför mamman ansökt om att 

hon ska få ensam vårdnad om döttrarna. Vidare hade pappans brorson dömts för sexuella 

övergrepp mot den äldre dottern. 

Pappan, som frigavs villkorligt i juli 2010, menade att det var bäst för flickorna att bo kvar i 

sin invanda miljö. Han anförde vidare att mamman flyttat 14 gånger, att hon aldrig haft någon 

anställning samt alltid haft stora ekonomiska problem. 

Tingsrätten fann att konflikten mellan parterna hade varat en mycket lång tid och inte kunde 

antas vara av övergående natur varför det inte ansågs finnas någon realistisk möjlighet för 

föräldrarna att gemensamt hantera de delade meningar som kunde uppkomma samt att deras 

samarbetsproblem var av sådan omfattning att gemensam vårdnad var utesluten. 

Med hänsyn till barnens bästa och då pappan ansågs ha en mer stabil och ordnad tillvaro än 

mamman menade kommunen att det vore bäst att pappan skulle fortsätta ha ensam vårdnad. 

Tingsrätten beaktade att pappan varit hjälpsökande och öppen för stödinsatser men att 

mamman i princip regelmässigt undvikit att delta i utredningar rörande barnen. 

Tingsrätten fann att mamman hade en bristande förmåga att ta ett nödvändigt vuxenansvar 

och att det inte fanns risk att flickorna skulle fara illa hos pappan. Tingsrätten fann därför att 

pappan skulle fortsätta ha ensam vårdnad om bägge döttrarna och att mamman skulle ha rätt 

till umgänge. 

I hovrätten träffade föräldrarna en överenskommelse i fråga om den äldre dottern innebärande 

att de skulle ha gemensam vårdnad om henne, men att hon skulle ha sitt stadigvarande boende 

hos mamman samt att pappan skulle ha rätt till umgänge. Hovrätten finner att 

överenskommelsen är för den 15-åriga dotterns bästa varför den fastställs. 

Hovrätten finner att gemensam vårdnad för den yngre dottern fortfarande är utesluten. Att 

pappan dömts för våldtäkt anses visserligen vara en omständighet som innebär att hans 

lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas, men hovrätten finner att han sammantaget 

visat att han är lämplig som vårdnadshavare. Hovrätten instämmer därför i att han ska 

fortsätta ha ensam vårdnad och att mamman ska fortsätta ha umgängesrätt. 
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Svea hovrätts dom den 12 september 2011 i mål T 3996-11 (Ej PT i HD 2011-12-09) 

En man och en kvinna som tidigare varit sambos hade sedan de separerat haft gemensam 

vårdnad om sin dotter, som efter en överenskommelse våren 2008 bott växelvis hos sina 

föräldrar. Båda föräldrarna yrkade dock i tingsrätten våren 2011 ensam vårdnad om den 

sexåriga flickan och anförde bägge två att de var bäst lämpade som vårdnadshavare. 

Domstolen anmärkte att föräldrarna hade svårt att ens prata eller kommunicera med varandra i 

frågor som rörde dottern och att detta tidigare bland annat resulterat i att hon förlorat sin 

förskoleplats på grund av obetalda räkningar samt att hon inte fått någon kontakt med 

barnhälsovården. Föräldrarna hade heller inte kunnat enas om vilken skola flickan skulle gå i. 

Rätten ansåg mot denna bakgrund att den svåra och djupa konflikten mellan föräldrarna 

medförde att den gemensamma vårdnaden skulle upplösas. 

I utredning från socialförvaltningen angavs modern som mest lämpad som vårdnadshavare 

främst då hon ansågs kunna ge dottern en mer stimulerande vardag med tanke på hennes 

familjesituation, samt då flickan stod sin mamma nära och då det funnits en värme och närhet 

mellan mor och dotter. Utredarna konstaterade samtidigt att det även fanns saker som talade 

till förmån för pappan, och att flickans mamma visat en oförmåga att skapa en för sig och sina 

barn stabil vardagstillvaro, bland annat då hon saknat fast bostad och varit ansvarslös med 

betalning av hyra, korrekt folkbokföringsadress och kontakt med barnhälsovården. 

Tingsrätten ansåg i sin bedömning att båda föräldrarna var väl lämpade att ha hand om 

flickans dagliga omsorg, men tog fasta på att pappan, som visat ett aktivt intresse för flickans 

utveckling, hade bättre möjligheter att ordna med en stabil vardagstillvaro. Det faktum att 

flickan stod sin mamma nära förändrade inte denna bedömning och domstolen fann att pappan 

således skulle anförtros ensam vårdnad. Domstolen förordnade vidare med en sedvanlig 

umgängesrätt för mamman i enlighet med medgivande från pappan. 

Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att mamman borde ha anförtrotts vårdnaden, med 

hänsyn till de positiva yttrandena i vårdnadsutredningen. 

Hovrätten instämmer efter överklagande i att flickans pappa är den som har den bästa 

förmågan att ge henne en god omvårdnad och att flickans mamma, även om hon vill väl, 

emellanåt glidit undan sitt ansvar. Domstolen konstaterar vidare att pappan efter tingsrättens 

dom visat att han klarat av att låta sin dotter ha ett mer omfattande umgänge med sin mamma 

än vad som bestämts i domen och att det är svårt att bedöma hur umgänget hade fallit ut om 

vårdnaden istället tilldelats mamman. 

Rätten finner sammantaget att flickans pappa kan ge henne en mer stabil vardagstillvaro samt 

att han även kan bidra till att umgänget mellan dotter och mamma fungerar. Tingsrättens dom 

ska därför stå fast i vårdnadsfrågan, även om hovrätten delvis ändrar domen i fråga om 

umgänge i enlighet med parternas överenskommelse. 

 

Svea hovrätts dom den 26 september 2011 i mål T 8195-10 

En man och en kvinna som tidigare varit gifta med varandra har tre barn tillsammans. I 

december 2007 beslutades om gemensam vårdnad och växelvist boende. Därefter yrkade 
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kvinnan att vårdnaden om ett av barnen, en då knappt elvaårig flicka, skulle tillkomma henne 

ensam. 

Tingsrätten fann dock, i september 2010, att vårdnaden om flickan alltjämt skulle vara 

gemensam, att hon skulle bo stadigvarande med sin mamma och ha umgänge med sin pappa, 

som skulle utge underhållsbidrag för henne med mellan 1 700 och 2 500 per månad. 

Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att föräldrarnas samarbetssvårigheter är sådana 

att gemensam vårdnad inte är för flickans bästa. De hyser stor misstro mot varandra och de 

har ingen kontakt med varandra. Enligt hovrätten finns det inget konkret belägg för att 

modern på ett medvetet sätt skulle ha påverkat dottern till att ta avstånd från pappan. Med 

hänsyn till att den nu 13-åriga flickan bott hos sin mamma under de senaste tre åren och gett 

uttryck för att hon fortsätta att bo där, finner hovrätten att hon ska ha sitt stadigvarande 

boende hos mamman. Mamman tillerkänns ensam vårdnad. 

Hovrätten konstaterar att det inte gått att utreda varför flickan inte vill träffa sin pappa, men 

uttalar att det är ”synnerligen angeläget” att hon får kontakt med honom igen och att mamman 

har ansvar för att motivera och uppmuntra dottern till att så sker. Hovrätten uttalar även att det 

är av största vikt att pappan förmår lägga sina egna intressen åt sidan och att han kan närma 

sig dottern försiktigt och på hennes villkor. Inledningsvis ska umgänget ske några timmar 

varannan lördag i närvaro av umgängesstöd, för att trappas upp till umgänge varannan vecka 

mellan torsdag och måndag samt vartannat skollov respektive varannan storhelg. 

 

Hovrättens för Övre Norrland dom den 31 oktober 2011 i mål T 1048-10 

Hovrätten anser att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare eller boendeförälder. 

Det råder emellertid konflikt mellan föräldrarna i framförallt frågan om hur umgänget ska 

planeras och genomföras. Ingen av parterna har dock önskat att domstolen skulle fastställa hur 

umgänget skulle se ut. Föräldrarna var även oense om var dottern skulle gå i förskola och om 

hon skulle få ett pass. Hovrätten ansåg att en möjlig lösning på konflikterna kring bl.a. 

umgänget var att den gemensamma vårdnaden upphör. Eftersom mamman synes vara den 

förälder som bäst kan tillgodose barnets behov av att kontakten med den andra föräldern får 

nödvändig struktur och förutsebarhet fann domstolen att mamman ensam skulle anförtros 

vårdanden om barnet. Tingsrätten hade i sin dom förordnat att den gemensamma vårdnaden 

skulle bestå.  

 

Svea hovrätts dom den 14 oktober 2011 i mål T 4406-11 

Två föräldrar tvistade om vårdnad och umgänge gällande deras gemensamma dotter. 

Mamman, som haft flickan boende hos sig sedan separationen, yrkade på ensam vårdnad. Hon 

uppgav att mannen inte visat något intresse för att ta hand om dottern utan föredragit att vara 

ute och festa med sina vänner. Vidare uppgav hon att paret hade stora svårigheter att 

kommunicera och att stöd vid hämtning och lämning krävdes då hon inte ville träffa flickans 

pappa ensam. Pappan medgav att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos mamman 

men bestred yrkandet om ensam vårdnad. Tingsrätten menade också att det inte fanns skäl för 

att bevilja ensam vårdnad då flickan tycktes må bra och pappan inte var olämplig som 

vårdnadshavare. Mot denna bakgrund beslutade rätten om gemensam vårdad och 

umgängesrätt med pappan varannan helg samt uppdelade högtider. Hovrätten instämmer i 

bedömningen i vårdnadsfrågan men ändrar nu tingsrättens dom bland annat så att 

sommarumgänget blir mer sammanhängande för båda föräldrar. 
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Göta hovrätts dom den 1 november 2011 i mål T 569-11 

 

Ett före detta par tvistade om umgänget med två gemensamma barn. Kvinnan yrkade ensam 

vårdnad och uppgav att mannen varit våldsam mot henne under deras tidigare relation samt att 

hon inte kunde medge växelvis boende då mannen inte hade någon bostad i Sverige. Mannen 

bestred ensam vårdad för mamman men medgav att barnen kunde bo hos henne tills att han 

hittat en bostad då han nyligen hemkommit efter åtta månader utomlands. Tingsrätten ansåg 

att kvinnan inte gjort gällande att något våld förekommit efter separationen varför detta inte 

togs med i bedömningen. Rätten beslutade dock att villkora umgängesrätten med att mannen 

skaffade ett boende i Växjö där mamman bodde. Om villkoret inte uppfylldes 

inskränktes veckoslutsumgänget till dagumgänge. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom så att 

umgänget inte längre är villkorat då pappan skaffat boende på samma ort som barnens 

mamma. 

 

 

Göta hovrätts dom den 21 november 2011 i mål T 1646-11 

 

Tingsrätten har funnit att det bästa för barnet är att den gemensamma vårdnaden består. 

Emellertid anser hovrätten att med hänsyn till de brott som pappan begått mot mamman 

(misshandel, olaga hot och ofredande) och den oro och det obehag som mamman riskerar bära 

med sig vid en gemensam vårdnad är det bästa för barnet att mamman tillerkänns ensam 

vårdnad. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 30 januari 2012 i mål T 3639-11 

 

Hovrätten konstaterar att det förekommit starka motsättningar mellan föräldrarna och att 

barnen drabbats av parternas konflikt och att barnen inte mår bra. Det saknas enligt rätten 

därmed förutsättningar för gemensam vårdnad. Liksom familjerättsbyrån anser hovrätten att 

anledningen till att sonen säger sig inte vilja tala med eller träffa sin mamma är att han 

påverkats till att inta denna uppfattning av sin pappa. Mot den bakgrunden ifrågasätter rätten 

pappans lämplighet som vårdnadshavare och vårdnaden om dottern ska därmed anförtros 

mamman. När det gäller umgängesfrågan menar rätten att man kan befara att dottern kommer 

att påverkas av pappans negativa syn, men vid en avvägning måste hennes behov av en 

relation med brodern och pappan i nuläget väga tyngre.  

 

 

Göta hovrätts dom den 8 februari 2012 i mål 2711-11 

 

Barnen har under större delen av uppväxten varit bosatta i en lantlig miljö i Skaraborgs län, 

där deras pappa fortfarande bor. Mamman har efter separationen inledningsvis flyttat till 

Stockholm med barnen och hållit dem gömda till dess att hon interimistiskt fick ensam 

vårdnad. Numera bor hon i Norrland. Mamman har framfört en rad anklagelser mot pappan 

för våld och hot samt sexuellt överskridande handlingar mot barnen samt våld mot henne 

själv. Såväl tingsrätten som hovrätten har i dom frikänt pappan. Hovrätten finner nu att 

pappan i olika vardagliga situationer har uppträtt burdust och hårdhänt och att barnen har 
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blivit skrämda och känt sig kränkta av hans uppträdande. En oenig hovrätt finner att mamman 

ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen. 

 

 

Svea hovrätts beslut den 27 september 2012 i mål T 10094-11 (Ej PT i HD 2012-11-16 i 

mål T 4741-12) 

 

En man väckte talan i tingsrätten angående vårdnad och umgänge med sin dotter. Pappan 

uppgav att mamman sagt upp kontakten och vägrade låta honom träffa sin dotter efter födseln. 

Mamman uppgav å sin sida att pappan efter förlossningen hotat att föra ut dottern ur landet 

varför hon och dottern bland annat beviljats skyddade personuppgifter. Tingsrätten fann att 

mammans anklagelser var grundlösa och tog även hänsyn till att hon hindrat varje form av 

umgänge mellan dottern och pappan. Pappan anförtroddes därför ensam vårdnad och 

mamman ålades att betala hans rättegångskostnader. Hovrätten delar tingsrättens bedömning 

att kvinnans påstående att mannen skulle komma att föra bort barnet saknar grund. Då 

mamman uppgett att hon ansåg det omöjligt att samarbeta med pappan anser domstolen vidare 

att gemensam vårdnad är utesluten. Då dottern, nu sex år, och pappan inte pratar samma språk 

och inte någonsin bott tillsammans anser rätten att vårdnaden ska tillfalla mamman. 

Domstolen anmärker dock att mamman på ett flagrant sätt brustit i sitt ansvar som 

vårdnadshavare när det gäller dotterns umgänge med pappan. Pappan tillerkänns visst 

umgänge som ska trappas upp allt eftersom och som inledningsvis ska ske med 

umgängesstöd. Mamman föreläggs att vid vite överlämna dottern inför umgängestillfällena. 

 

 

Svea hovrätts dom den 23 oktober 2012 i mål T 6722-11 

 

Ett par som bodde tillsammans separerade. På grund av samarbetssvårigheter kring den 

gemensamma vårdnaden av parets dotter vände sig mamman efter en tid till tingsrätten och 

yrkade ensam vårdnad. Tingsrätten fann, mot bakgrund bland annat av att föräldrarna 

regelmässigt hamnade i konflikter som gick ut över flickan, att det bästa för henne var om 

mamman tilldelades ensam vårdnad. Pappan överklagade. Hovrätten konstaterar att 

gemensam vårdnad inte ska användas för att tvinga föräldrar till samarbete eftersom risken 

finns att barnet far illa av föräldrarnas konflikt. Samtidigt ska enligt domstolen barnets behov 

av nära kontakt med båda föräldrarna vägas in. Hovrätten konstaterar vidare att parterna trots 

vissa samarbetssvårigheter kunnat lösa frågor som rört dottern och att de motsättningar som 

finns (gällde främst umgänget) inte är beroende av vem som har vårdnaden. Sammantaget är 

situationen mot bakgrund av detta inte sådan att gemensam vårdnad är oförenlig med flickans 

bästa, finner hovrätten, och ändrar tingsrättens dom så att vårdnaden hädanefter ska tillkomma 

parterna gemensamt. 

 

Göta hovrätts dom den 23 januari 2013 i mål T 1182-12 

 

Två föräldrar tilldömdes av tingsrätten gemensam vårdnad om en då drygt två år gammal 

flicka. Flickan skulle ha sitt huvudsakliga boende hos pappan men rätt till umgänge med 

mamman. Mannen överklagade och yrkade att han skulle få ensam vårdnad om dottern. 

Parterna hade dock enats om ett nytt upplägg angående umgänget. Hovrätten konstaterar att 

det förhållandet att parterna enats i umgängesfrågan framstår som uppenbart till flickans 

bästa, och förordnar till följd därav om umgänge i enlighet med överenskommelsen. 

Angående vårdnaden konstaterar rätten att det på grund kvinnans ideliga återfall i 

drogmissbruk visserligen starkt kan ifrågasättas om hon är lämplig som vårdnadshavare. Det 
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har dock enligt hovrätten framkommit, vilket även överenskommelsen i umgängesfrågan 

visar, att parterna kunnat samarbeta i sådan mån att flickan inte synes ha blivit lidande. Vid en 

samlad bedömning finner domstolen att en gemensam vårdnad tros allt får antas främja ett 

gott förhållande mellan flickan och hennes föräldrar. Mot bakgrund av detta fastställer 

hovrätten tingsrättens dom i denna del. 

 

 

Svea hovrätts dom den 31 januari 2013 i mål T 5713-12 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom om ensam vårdnad över en femårig pojke från mamman till 

pappan. Sedan tingsrättens dom har mamman ändrat sonens bokföring och ensidigt sagt upp 

hans förskoleplats i förorten och istället placerat honom på en förskola i Stockholms 

innerstad. Hovrätten framhåller att det finns en ömsesidig misstro mellan parterna och att 

samarbetsförmåga mellan dem saknas vilket visats genom att parterna inte har kunnat enas om 

en praktisk fråga som var sonen ska gå i förskola. Båda föräldrarna tagit lika stor del i 

omvårdnaden innan såväl som efter separationen. Vid en sammantagen bedömning har båda 

föräldrarna brustit i lika hög grad i fråga om att verka för att barnet ska kunna få en nära och 

god kontakt med den andre föräldern. Ingen av föräldrarna har ur lämplighetshänseende 

försteg framför den andre. Under sådana omständigheter måste andra omständigheter avgöra 

vårdnadsfrågan. Hovrätten framhåller att man i detta fall får söka sig utanför hemmet för att 

hitta de stabila och bra strukturer barnet behöver och att förskolan kan vara en sådan struktur 

som absolut inte bör ändras. Förskolan känner i detta fall till barnets situation och föräldrarnas 

tvister samt kan bemöta dem. Även om barnets skolats in på en förskola i innerstaden finner 

hovrätten att barnets förankring i omgivningarna och förskolemiljön i den aktuella förorten 

som han visats i fortfarande är stark. Det är pappan som kan tillgodose denna miljö och 

vårdnaden anförtros därför honom ensam.  

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 7 februari 2013 i mål T 4964-11 

 

Tingsrätten förordnade att vårdnaden om parternas 11-åriga son skulle tillkomma mamman 

ensam. Pappan yrkade i hovrätten gemensam vårdnad och att sonen ska bo tillsammans med 

mamman och umgänge bara för det fall han får del i vårdnaden. Hovrätten framhöll i sin dom 

att pojken är intresserad av sin pappa och att han på olika sätt har sökt kontakt med honom 

vilket ligger i linje med att det skulle vara hans bästa att vårdnaden skulle vara gemensam. 

Pojken har emellertid uppfattat pappan som hårdhänt och har velat ha garantier för att sådan 

behandling inte upprepas. Hovrätten fann att pappans ovilja att tala om detta ut pojkens 

synvinkel måste beaktas vid prövningen av pojkens trygghet och hans bästa. Vidare 

konstaterade hovrätten att pappan på olika sätt villkorat kontakterna med sin son och att detta 

är svårförenligt med hans påstående att han vill utveckla deras relation. Som ett avgörande 

skäl för gemensam vårdnad har pappan angett att han i så fall inte skulle behöva ha mycket 

kontakter med barnets mamma och att han som vårdnadshavare utan mammans inblandning 

skulle kunna skaffa sig den information om pojken som han behöver. Detta talar emot en vilja 

och förmåga att samarbeta, och sammantaget fann hovrätten att det är bäst att mamman ensam 

är vårdnadshavare. Det förhållandet att det finns en risk att pojken kan komma att tappa 

kontakten med sin pappa och dennes släkt, i vart fall inledningsvis, förändrar inte detta 

ställningstagande. 
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Svea hovrätts dom den 13 mars 2013 i mål T 5852-12 

 

Ett gift par hade två tvillingdöttrar. Efter skilsmässan väckte mamman talan om ensam 

vårdnad. Tingsrätten konstaterade att det under längre tid varit konflikt mellan föräldrarna, 

bland annat med anklagelser mot pappan om sexuellt överskridande beteende mot barnen. 

Samarbetsproblemen var enligt rätten sådana att gemensam vårdnad inte var bäst för de nu 

sexåriga döttrarna. Domstolen fann vidare att båda föräldrarna i riskhänseende var lämpliga 

som vårdnadshavare. Mot bakgrund bland annat av att mamman under barnens uppväxt haft 

det huvudsakliga ansvaret för deras omvårdnad, fann tingsrätten dock att hon ensam skulle 

anförtros vårdnaden. Efter överklagan konstaterar hovrätten att den i hög grad delar 

tingsrättens bedömningar. Rätten finner dock, utifrån bland annat att barnens växelvisa 

boende hos föräldrarna synes ha fungerat väl, att parternas samarbetssvårigheter inte är sådana 

att de utesluter gemensam vårdnad. Mot bakgrund av detta anser hovrätten sammantaget att 

det bästa för barnen är att vårdnaden om dem tillkommer föräldrarna gemensamt, och 

upphäver tingsrättens dom. 

 

 

Göta hovrätts dom den 8 april 2013 i mål T 3532-12 

 

Ett par som varit samboende och hade en son tillsammans separerade. Kvinnan väckte talan 

om ensam vårdnad och hänvisade till att föräldrarnas relation präglades av ständig konflikt. 

Tingsrätten konstaterade att den då snart nioårige pojken, som var under utredning för autism, 

under flera år skulle ha ett stort behov av nära kontakt med båda sina föräldrar. Vidare var, 

även om det under länge varit svårigheter med kontakterna mellan föräldrarna, situationen för 

närvarande inte lika turbulent. Mot bakgrund av detta fanns enligt rätten all anledning att tro 

att parterna framöver kunde få sin kommunikation att fungera. På grund av detta lämnade 

domstolen kvinnans yrkande om ensam vårdnad utan bifall. Domen överklagades till 

hovrätten som konstaterar att parterna inte har någon kontakt och inte heller verkar vara 

intresserade av att ha det. Rätten konstaterar dock vidare att umgänget mellan far och son 

ändå synes fungera relativt smärtfritt. Som tingsrätten funnit finns därför all anledning att tro 

att parterna framöver kan få sin kommunikation att fungera på ett bra sätt, anser hovrätten och 

fastställer mot bakgrund av detta tingsrättens dom. 

 

 

 

Svea hovrätts dom den 6 maj 2013 i mål T 4557-12 Ej PT i hovrätten den 3 oktober 

2013) 

 

Två tidigare makar har tillsammans en elvaårig son. Efter omfattande samarbetssvårigheter 

där parterna skyllde skilsmässan på varandra, yrkade pappan att tingsrätten skulle tillerkänna 

honom ensam vårdnad. Han menade att pojken som numera bodde hos honom i Funäsdalen, 

men som under drygt ett år bott hos mamman och hennes släktingar i Stockholm, utsatts för 

misshandel. Mamman nekade till anklagelserna, men godtog att sonen bodde med pappan. 

Tingsrätten framhöll att pappan i egenskap av boendeförälder hade ett ansvar för att informera 

kvinnan om frågor beträffande sonen, men att inte heller hon i tillräcklig grad verkat för att 

upprätta ett samarbete genom att förse honom med ett fungerande telefonnummer. Mot 

bakgrund av risken för att sonens relation med mamman skulle försämras vid ensam vårdnad 
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skulle dock den gemensamma vårdnaden kvarstå. Även hovrätten ansåg därefter att det var av 

vikt för mammans insyn och inflytande över sonens liv att den gemensamma vårdnaden 

bestod och satte i likhet med tingsrätten tilltro till parternas vilja att fortsättningsvis 

kommunicera med varandra. Pappan överklagade men Högsta domstolen meddelar inte 

prövningstillstånd varför hovrättens avgörande står fast. 

 

Göta hovrätts dom den 17 maj 2013 i mål T 3083-12 

 

Vårdnaden om två pojkar, tio respektive elva år gamla, hade tidigare tillkommit deras 

föräldrar gemensamt. I tingsrätten yrkade såväl mamman som pappan att få ensam vårdnad, 

alternativt att bli boendeförälder. Tingsrätten bedömde att vårdnaden även fortsatt skulle vara 

gemensam, oavsett de samarbetsproblem som föräldrarna hade. Mot bakgrund bland annat av 

att pappan var bättre på att hjälpa barnen med deras fritidsaktiviteter och deras skola, och då 

barnen i stort sett hela tiden bott på pappans gård, bestämdes dock att barnen skulle ha sitt 

boende hos honom och ha umgängesrätt med sin mamma. Hovrätten konstaterar nu att 

motsättningarna mellan föräldrarna är av sådan beskaffenhet att det är fullt möjligt för dem att 

på sikt ha ett fungerande samarbete i frågor som rör vårdnaden om barnen. Hovrätten uttalar i 

domen ”De meningsskiljaktigheter som finns mellan föräldrarna är visserligen påtagliga när 

det gäller förhållandet mellan dem. Det har emellertid inte framkommit annat än att i 

förhållande till barnen var och en av dem har en vilja att tillgodose barnenes behov av 

omvårdnad, trygghet och god fostran. Mot den bakgrunden framstår det som att 

motsättningarna trots allt är av sådan beskaffenhet att det är fullt möjligt för dem att 

överbrygga motsättningarna och på sikt ha ett fungerande samarbete i frågor som rör 

vårdnaden om deras barn.” Mot bakgrund av detta anser även hovrätten att den gemensamma 

vårdnaden ska bestå. Då mesta tyder på att barnen vuxit upp under goda förhållanden hos sin 

pappa och då de har ett behov av stabilitet och kontinuitet i tillvaron finner rätten vid en 

samlad bedömning att det är mest förenligt med barnens bästa att de bor hos pappan. 

Tingsrättens dom fastställs därför. 

 

 

Svea hovrätts dom den 11 juni 2013 i mål T 10921-12 (Ej PT i HD Ä 3545-13) 

 

Tingsrätten ansåg att en man och en kvinna hade sådana samarbetssvårigheter (de 

kommunicerade enbart genom e-post och sms, de samarbetar inte och mamman är rädd för 

pappan, de är involverade i andra domstolstvister mot varandra) att de inte kunde ha 

gemensam vårdnad om sina två gemensamma barnen. Bland annat då pappan, vid tillfället för 

tingsrättens avgörande, var föremål för en förundersökning om misshandel mot mamman, 

ansåg rätten att mamman fick anses bättre lämpad som vårdnadshavare för barnen. Pappan 

medgavs dock umgängesrätt. Vid tidpunkten för hovrättens dom hade pappan friats från åtal 

om bland annat misshandel av mamman. Hovrätten ansåg att även om det framkommit att 

pappan "har humör" fanns det inget som talade för att han skulle vara olämplig som 

vårdnadshavare. Inte heller ansåg rätten att parternas samarbetssvårigheter var sådana att det 

var uteslutet med gemensam vårdnad. Bland annat då det äldsta barnet, som är tolv år 

gammal, uttryckt en önskan om att träffa pappan mer fann domstolen dessutom att barnen 

skulle bo växelvis, varannan vecka, hos vardera föräldern. Hovr: De konflikter som parterna 

haft sedan mamman tillsammans med barnen lämnade det gemensamma hemmet synes, med 

undantag för den aktuella vårdnadstvisten, inte ha handlat om barnen, utan om andra frågor 

som har koppling till parternas separation och obearbetade konflikter från den tid de levde 

tillsammans. Eftersom den sista ”separationstvisten” var bodelningstvisten som nu avslutats är 

det sannolikt att parterna nu kan börja samarbeta kring barnen på ett mer naturligt sätt och 
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inse vikten av samarbete. Föräldrarnas konflikt har inte, såvitt framkommit, påverkat barnen 

på ett mer påtagligt sätt och varken förskola eller skola har signalerat att barnen skulle må 

dåligt. Det går inte heller att dra slutsatsen att parterna skulle ha färre konflikter om 

vårdnaden anförtroddes en av dem. - Mamman överklagade domen men Högsta domstolen, 

HD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet och hovrättens avgörande står 

därmed fast. 

 

Göta hovrätts dom den 8 juli 2013 i mål T 537-13 

 

En man och en kvinna har två gemensamma barn, en pojke född 2001 och en flicka född 

2002. De var tidigare gifta med varandra, men skildes år 2006. Efter separationen har barnen 

bott varannan vecka hos vardera föräldern fram till sommaren 2012, då kvinnan flyttade till 

annan ort och tog barnen med sig. 

I maj 2012 yrkade mannen att tingsrätten skulle förordna att barnen skulle bo tillsammans 

med honom. Efter muntlig förberedelse beslutades dock att barnen skulle bo hos kvinnan och 

ha rätt till umgänge med mannen på visst sätt. Sedan mannen begärt omprövning av det 

intimistiska beslut som meddelats förordnade tingsrätten att pojken skulle bo hos mannen och 

flickan hos kvinnan, och att barnen skulle ha rätt till umgänge med den andra föräldern vart 

fjärde veckoslut. Mannen väckte därefter talan i tingsrätten och yrkade att vårdanden fortsatt 

skulle vara gemensam, att pojken skulle bo hos honom och att flickan skulle ha rätt till 

umgänge med honom vart fjärde veckoslut, samt vartannat skollov och fem veckor varje 

sommar. 

Tingsrätten fann att ingen av föräldrarna var olämpliga som vårdnadshavare, men menade att 

deras samarbetssvårigheter var sådana att det inte fanns förutsättningar för gemensam 

vårdnad. Då det inte heller på längre sikt framstod som realistiskt att parterna skulle kunna 

diskutera frågor om barnen med varandra och fatta gemensamma beslut menade tingsrätten att 

den gemensamma vårdnaden skulle upplösas. 

Båda föräldrarna hade visat brister när det gäller att tillgodose barnens behov av kontakt med 

den andra föräldern. Kvinnan har till exempel flyttat med barnen utan mannens samtycke, 

medan mannen hållit kvar pojken i strid med ett intermistiskt beslut. Även om ingen av dem 

har uppmuntrat eller underlättat regelbunden telefonkontakt med den andre föräldern har de i 

tingsrätten medgett ett förhållandevis omfattande umgänge som ger barnen goda 

förutsättningar att upprätthålla en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. 

Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att flickan, som uttryckt en tydlig önskan om detta, 

skulle fortsätta att bo hos sin mamma och att mamman också skulle anförtros vårdanden om 

flickan. Pojken skulle istället bo hos sin pappa, och då kunna ha kvar sina kompisar och 

kontakten med farfar och farmor. En överflyttning av boendet till kvinnan bedömdes inte 

förbättra pojkens liv. Därmed bestämdes att mannen skulle ha ensam vårdnaden om pojken. 

I hovrätten yrkade kvinnan att vårdnaden om pojken skulle tillkomma henne ensam, alternativ 

att vårdnaden ska vara gemensam men att han skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne. 

Hovrätten konstaterar att tingsrätten funnit skäl att frångå vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningens förslag att låta parterna fortsätta att ha gemensam vårdnad om pojken. 

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att parternas samarbetssvårigheter inte kan anses vara 

av övergående natur och att gemensam vårdnad därför inte är möjlig. 
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Utredningen har vidare föreslagit att pojken ska ha sitt boende hos mannen trots att detta 

skulle resultera i att syskonen skiljs åt. Även tingsrätten har kommit fram till att detta är till 

pojkens bästa. Enligt hovrätten står det klart att det finns en inte obetydlig risk att umgänget 

mellan pojken och mannen skulle äventyras om vårdanden skulle tillkomma kvinnan. Med det 

i beaktande och då pojkens fortsatta boende hos mannen innebär att den så kallade 

kontinuitetsprincipen får råda anser även hovrätten att det bästa för pojken är att vårdnaden 

ska tillkomma mannen ensam, trots att detta innebär att sykonens boende skiljs åt. 

Tingsrättens dom fastställs därför. 

 

Svea hovrätts dom den 26 september 2013 i mål T 486-13 

 

Tingsrätten hade i dom förordnat att vårdnaden om parternas dotter skulle vara gemensam. 

Flickan skulle ha sitt stadigvarande boende hos pappan och mamman skulle ha viss 

umgängesrätt. Efter att det senare framkommit att kvinnan, som tidigare levt under instabila 

förhållanden och har en ångestproblematik, återigen hamnat i svårigheter i sitt 

samboförhållande som lett till polisanmälningar vid två tillfällen, yrkade mannen att hovrätten 

skulle anförtro honom ensam vårdnad om dottern. Hovrätten konstaterar dock att dottern inte 

varit närvarande vid något av de tillfällen som hade lett till polisanmälningar och att det inte 

heller finns något annat som talar för att hon skulle ha farit illa när hon haft umgänge med sin 

mamma. Domstolen bedömer inte att kvinnan, utifrån omständigheterna i fallet, skulle vara 

olämplig som vårdnadshavare och fastställer nu domen i vårdnadsfrågan. Hovrätten uttalar: 

Även om samarbetet mellan föräldrarna inte är särskilt välfungerande så finns det enligt 

hovrätten anledning att anta att detta kan förbättras så snart parterna genom hovrättens dom 

får fastställt vad som ska gälla i fråga om vårdnad och umgänge. Hovrätten beslutar vidare att 

umgänget ska trappas upp i ett något långsammare tempo än vad tingsrätten förordnat om. 

 

 

Svea hovrätts dom den 3 december 2013 i mål T 3891-13 

 

Två före detta makar hade tillsammans två barn i åldrarna 13 och 15 år. Efter att paret skilt sig 

bodde barnen hos mamman i Stockholm. Barnen hade även enligt dom fastställt umgänge 

med pappan som var bosatt på västkusten. Mamman yrkade dock på nytt i tingsrätten att hon 

skulle anförtros vårdnaden om barnen på grund av pappans samarbetssvårigheter. Hon påstod 

att pappan motsatt sig passansökningar för barnen, sonens diagnostisering för bland annat 

ADHD, hans vistelse på korttidshem, samt dotterns medverkan i en samtalsgrupp. Pappan 

förklarade å sin sida att samarbetet fungerade dåligt eftersom han inte fick tillräckligt med 

information om barnen. Tingsrätten och hovrätten anser det inte är bevisat att 

samarbetssvårigheterna varit så svåra att ensam vårdnad borde utgå. Hovrätten framhåller att 

mammans påstående gällande pappans obstruerande samarbete inte är bevisat, men betonar att 

föräldrarna inte alltid kunnat bortse från sina egna intressen till förmån för barnens bästa. 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom och vårdnaden förblir gemensam. 

 

Svea hovrätts dom den 13 december 2013 i mål T 9543-12 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna som tidigare varit gifta med varandra 

gällande vårdnad och umgänge om deras idag sex år gamla dotter. I en tidigare dom, som 

grundats på en överenskommelse, hade kvinnan tillerkänts ensam vårdnad samt visst 

umgänge fastställts mellan dottern och mannen. Kvinnan stämde därefter mannen med 

yrkande om inskränkt umgänge. Mannen yrkade i sin tur bland annat att han skulle 

tillerkännas ensam vårdnad. Tingsrätten fann efter en samlad bedömning att det fanns risk att 
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dottern for illa hos mannen, och inskränkte umgänget till den omfattning kvinnan medgett. 

Domen överklagades till hovrätten, som anför att det inte framkommit några uppgifter som 

tyder på att förhållandet mellan mannen och dottern inte skulle vara normalt. Vidare anser 

hovrätten det svårförståeligt att kvinnan tidigare skulle ha träffat en överenskommelse med 

mannen om hon var övertygad om att dottern utsatts för fysiskt våld eller psykiska övergrepp 

av honom. Efter en samlad bedömning anser hovrätten att det inte finns en konkret risk för att 

dottern far illa hos mannen. Mot bakgrund av att kvinnan inte framstått som lika 

samarbetsvillig som mannen, anser hovrätten att vårdnaden ska tillfalla honom ensam och 

fastställer visst umgänge mellan dottern och kvinnan. 

 

Svea hovrätts dom den 20 december 2013 i mål T 4184-13 

 

Föräldrarna hade gjort gällande att den andre föräldern var olämplig som vårdnadshavare och 

att vårdnaden skulle tillkomma föräldern ensamt. Tingsrätten hade beslutat att vårdnaden om 

barnen skulle tillkomma föräldrarna gemensamt vilket hovrätten finner välgrundat och klokt. 

Det framgår av utredningen att båda föräldrarna sköter sina åtaganden på fullgott sätt (pappan 

har skött sina åtaganden som vårdnadsförälder gentemot skola, sjukvård och andra 

myndigheter på ett fullgott sätt. Det har inte framkommit att han på något sätt försvårar 

barnens tillgång till vad de kan behöva i form av sjukvård m.m. Han har också huvudsakligen 

respekterat att barnen för närvarande inte vill ha kontakt med honom) och de 

samarbetssvårigheter som mamman argumenterat kring utgör inte skäl att ändra tingsrättens 

dom (pappan påstås vara våldsam och oengagerad i barnen och har inte godtagit en BUP-

kontakt för ett av barnen). Något umgänge mellan barnen och pappan fastställs inte eftersom 

barnen (13 och 11 år) motsätter sig det.  

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 10 februari 2014 i mål T 1986-13 

 

Tingsrätten ogillade pappans yrkande om ensam vårdnad. Hovrätten anser inte heller att 

mammans missbruksproblem utgör tillräckliga skäl för att dra slutsatsen att hon är olämplig 

som vårdnadshavare. Däremot finner hovrätten att föräldrarnas konflikter och sätt att hantera 

umgängesdiskussionerna utgör grund för att finna att gemensam vårdnad inte är den bästa 

lösningen för barnen. Bl.a. hade barnen (7 och 9 år) omhändertagits enligt LVU till viss del 

beroende på föräldrarnas ständiga konflikter. Föräldrarna behövde t.ex. hjälp med 

arrangemangen kring umgänget av socialtjänsten för att undvika öppna konflikter inför 

barnen. Kommunikationen mellan föräldrarna gick via socialtjänsten. Föräldrarnas konflikter 

rörde deras olika uppfattningar kring barnens klädsel och mammans kritik mot pappans 

föräldraförmåga. Motsättningarna drabbade barnen på ett mycket negativt sätt.   

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 27 mars 2014 i mål T 2472-13 

 

 

I en vårdnadstvist yrkade mamman ensam vårdnad om sina två barn, i dag åtta och tio år 

gamla. Hon uppgav att hon inte kunde samarbeta med pappan på grund av hur hon blivit 

behandlad under deras förhållande. Hon hade numera skyddat boende och hemligt 

telefonnummer. Pappan uttryckte att han ville samarbeta med mamman och att han befarade 

att han skulle komma att uteslutas totalt ut barnens liv om hon fick ensam vårdnad. 

Tingsrätten ansåg att det inte fanns något hos pappans personliga förhållanden som gjorde 

honom till en olämplig vårdnadshavare, och att en upplösning av den gemensamma vårdnaden 
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skulle försvåra eller till och med omöjliggöra barnens fortsatta kontakt med pappan. Detta 

ansågs inte förenligt med barnens bästa. Rätten ansåg att samarbetssvårigheterna inte utgjorde 

tillräckliga skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Domstolen ansåg dock att det inte 

var meningsfullt att förordna om umgänge eftersom utredningen visat att barnen inte ville ha 

någon kontakt med sin pappa. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom. Domstolen anför att 

bristen på samarbete mellan föräldrarna är ”total”. Det har inte framkommit något som tyder 

på att samarbetsproblemen är övergående. Rätten konstaterar att förutsättningar för gemensam 

vårdnad därför saknas, och anförtror mamman ensam vårdnad. I frågan om umgänge gör 

domstolen samma bedömning som tingsrätten. 

 

Svea hovrätts dom den 16 juni 2014 i mål T 11085-13 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna som tidigare varit gifta avseende bland annat 

vårdnad om deras nu elvaåriga dotter, och kvinnan yrkade att hon skulle tillerkännas ensam 

vårdnad. Mannen bestred yrkandet. Tingsrätten konstaterade att parterna levt åtskilda i snart 

tio år och att kvinnan under den tiden levt tillsammans med dottern i Sverige medan dottern 

haft umgänge med mannen där han bodde i New York några veckor varje år. Vidare anförde 

domstolen att parterna hade en ömsesidig misstro mot varandra samt att mannen i stort sett 

varit passiv som vårdnadshavare och att kvinnan varit den som faktiskt utövat vårdnaden. Mot 

bakgrund av detta fann tingsrätten att kvinnan skulle tillerkännas ensam vårdnad och att 

dottern hade rätt till umgänge med mannen. Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att 

vårdnaden skulle vara gemensam. Domen överklagades till hovrätten, som anser att det inte 

finns något som talar för att parternas meningsskiljaktigheter är så stora att de inte kan komma 

överens i frågor rörande dottern. Vidare anför domstolen att en upplösning av den 

gemensamma vårdnaden skulle kunna medföra att dottern och mannen ytterligare fjärmas från 

varandra och bli problematisk om dottern befinner sig i USA och behöver en vårdnadshavare 

på plats. Efter en samlad bedömning finner hovrätten att parterna ska ha gemensam vårdnad 

om dottern samt att det som parterna kommit överens om avseende att dottern ska bo hos 

kvinnan samt ha umgängesrätt med mannen ska gälla. 

 

 

Svea hovrätts dom den 19 juni 2014 i mål T 10772-13 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna som tidigare varit gifta avseende bland annat 

vårdnad om deras två barn, nu åtta och nio år gamla. I samband med äktenskapsskillnaden 

hade kvinnan tillerkänts ensam vårdnad och barnen getts umgängesrätt med mannen. Barnen 

hade under en period varit omhändertagna enligt LVU på grund av kvinnans missbruk och 

hälsa. Mannen stämde sedan kvinnan med yrkande om bland annat att han skulle tillerkännas 

ensam vårdnad. Båda föräldrarna ifrågasatte den andras lämplighet som vårdnadshavare. 

Tingsrätten konstaterade att kvinnan aktivt försvårat den umgängesrätt som tingsrätten 

tidigare fastslagit men att ingen av parterna var olämplig som vårdnadshavare. Mot bakgrund 

av att gemensam vårdnad var den enda möjligheten för att mannen skulle få insyn i barnens 

liv, fann tingsrätten att vårdnaden skulle vara gemensam. Barnen skulle vidare ha sitt boende 

hos kvinnan och viss umgängesrätt med mannen förenat med vite för kvinnan om 5 000 

kronor. Domen överklagades till hovrätten, som anför att parterna inte har någon som helst 

kontakt. Mot bakgrund av detta samt att kvinnan genom pågående stödåtgärder har möjlighet 

att ge barnen trygghet och att hon vid ensam vårdnad åtagit sig att informera mannen om 

barnen, tillerkänner hovrätten kvinnan ensam vårdnad. Hovrätten fastställer även 

umgängesrätt mellan barnen och mannen som ska ske genom en mer försiktig upptrappning 

och med en längre period av umgängesstöd än vad tingsrätten funnit. Vitesföreläggandet 
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justeras även i enlighet med det. Barnen sju och åtta år hade motsatt sig umgänge med pappan 

men bedömdes som för unga för att själva kunna överblicka konsekvenserna av att växa upp 

utan att ha kontakt med den förälder som de inte bor tillsammans med. Enligt hovrätten var 

det inte konstigt att barnen med den turbulens som varit kring dem under större delen av deras 

liv och den långa tid som gått sedan de träffade sin pappa känner sig oroliga och motvilliga 

inför ett umgänge med honom. 

 

 

Hovrättens för Västra Sveriges dom den 9 juli 2014 i mål T 4793-13 

 

Två före detta makar tvistade om vårdnaden om deras gemensamma barn, en flicka och en 

pojke på 13 respektive 9 år. Dottern bodde hos mamman medan pojken bodde växelvis mellan 

föräldrarna. Mamman yrkade ensam vårdnad om barnen på grund av samarbetssvårigheter 

med ex-maken. Hon menade att barnen farit illa av konflikten och att vårdnadsutredningen 

från 2012 visade att barnen ville bo hos henne. Tingsrätten konstaterade att båda föräldrarna 

visat sig lämpliga som vårdnadshavare. Trots samarbetssvårigheterna hade de ändå lyckats 

komma överens om bland annat skolval och passansökan. Rätten ansåg även att 

vårdnadsutredningen var något utdaterad då den genomfördes under en tid då dottern mådde 

mycket dåligt, vilket inte längre var fallet. Parterna var även eniga om ett omfattande 

umgänge. Tingsrätten fann sammantaget att det var förenligt med barnens bästa att den 

gemensamma vårdnaden skulle bestå. Angående boendefrågan ansåg rätten att pojken skulle 

fortsätta med växelvis boende och att loven skulle tillbringas med respektive förälder 

vartannat år. Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att mamman borde ha tillerkänts 

ensam vårdnad. Hovrätten ansluter sig nu till majoritetens bedömning och tillägger att båda 

föräldrarna visat sig delaktiga och måna om sina barns välbefinnande. Ett tecken på detta är 

bland annat att pappan gått med på att inte ha reglerat umgänge med dottern, utan att hon ska 

få bestämma när de ses. När barnen tidvis mått dåligt har föräldrarna kunnat förbise sin 

konflikt för barnens bästa. Hovrätten fastställer därför tingsrättens domslut. 

 

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 11 juni 2014 i mål T 1292-13 (Ej PT i HD) 

 

Efter en separation stämde en man sin före detta partner och yrkade att deras gemensamma 

son på åtta år skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. Mamman yrkade att sonen 

skulle bo hos henne. Tingsrätten ansåg att eftersom sonen till övervägande del tidigare hade 

varit bosatt med mamman, så skulle det med hänsyn till betydelsen av kontinuitet antas vara 

till sonens bästa att han fortsatte att bo med henne. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom. 

Rätten anser att behovet av kontinuitet inte har avgörande betydelse i detta fall eftersom sonen 

haft ett så omfattande umgänge med pappan. Av avgörande betydelse för sonens bästa är i 

stället ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, vilket skulle förbättra sonens mående. 

Eftersom pappan visat större vilja att samarbeta än mamman anser rätten att möjligheterna till 

förbättrat samarbete mellan föräldrarna är större om sonen bor hos pappan, och därför ska 

sonen ha sitt stadigvarande boende hos honom. 
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Hovrättens för Västra Sverige dom den 6 oktober 2014 i mål T 2533-14 (Ej PT i HD) 

En man väckte talan i tingsrätten och yrkade på gemensam vårdnad avseende sin idag 

fyraåriga dotter, som han tidigare bara haft umgänge med. Flickans mamma yrkade på fortsatt 

ensam vårdnad. Hon gjorde även gällande att pappan kränker henne, att han har 

alkoholproblem samt att de inte kan samarbeta. I vårdnadsutredning angavs också att 

föräldrarnas samarbete var så bristfälligt att gemensam vårdnad inte bedömdes möjlig. 

Tingsrätten betonade dock att ingenting utöver mammans egna uppgifter pekade på att 

uppgifterna om pappan stämde. Även om det fanns “vissa samarbetssvårigheter” mellan 

föräldrarna kunde de inte heller anses vara av sådan art att gemensam vårdnad var utesluten. 

Föräldrarna hade bland annat kunnat enas om umgänge och haft kontakter sinsemellan om 

flickan. Tingsrätten ansåg också att mamma och pappa borde kunna upprätthålla ett 

tillräckligt fungerande samarbete framöver. Det saknades vidare stöd för att pappan skulle 

vara olämplig som vårdnadshavare. Domstolen beslutade också om gemensam vårdnad, som 

ansågs mest förenligt med flickans bästa. Flickan skulle även ha helgumgänge med 

övernattning med sin pappa, slog tingsrätten fast. Hovrätten ansluter sig nu till tingsrättens 

bedömning i fråga om pappan och slår fast att han framstår som lämplig både som 

vårdnadshavare och umgängesförälder. Domstolen konstaterar att det inte bara är mamman 

utan även pappan som anser att det finns stora samarbetssvårigheter – ett intryck som 

förstärks av att han efter tingsrätten gjort en orosanmälan till socialen om dottern. 

Samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna är också enligt hovrätten allvarliga, men bör inte 

hindra ett tillräckligt fungerande samarbete kring flickan i framtiden. De besvär som en 

gemensam vårdnad kan förväntas ge upphov till får samtidigt vägas mot de betydande 

fördelar för flickan som kommer av att hennes pappa blir mer delaktig i beslutsfattandet runt 

henne. Tingsrättens dom fastställs därför. 

 

Svea hovrätts dom den 9 december 2014 i mål T 4927-14 

 

Föräldrarna till en åttaårig flicka och en fyraårig pojke tvistade om vårdnaden om dem. 

Mamman var från Bosnien och pappan från England, men båda två var fast bosatta i Sverige. 

Vårdnaden hade varit gemensam men båda föräldrarna yrkade nu ensam vårdnad. Genom ett 

tidigare intermistiskt beslut hade tingsrätten slagit fast att barnen skulle bo hos mamman och 

ha rätt till umgänge med pappan enligt ett rullande schema. Mamman gjorde gällande att 

parternas samarbetssvårigheter var så djupa att gemensam vårdnad inte längre var möjlig. Till 

exempel ansåg hon att pappan motarbetade att barnen skulle få undervisning i bosniska i 

skolan. Hon påstod även att pappan vid ett bråk hotat med att föra bort barnen. Pappan 

anförde bland annat att mamman inte lät honom åka på utlandssemester med barnen. 

Tingsrätten konstaterade att båda föräldrarna framstod som lämpliga vårdnadshavare. Det var 

utrett att konflikter uppstått bland annat vid överlämning av barnen. Trots detta ansåg 

tingsrätten att det var mest förenligt med barnens bästa att vårdnaden förblev gemensam. 

Hovrätten ansluter sig nu till tingsrättens bedömning och poängterar att föräldrarna måste 

sätta barnens bästa framför sina egna samarbetsproblem. Till exempel bör de vara mer 

tillmötesgående mot varandra gällande önskemålen om språkundervisning respektive 

utlandsresor. Hovrätten fastställer därför att vårdnaden alltjämt ska vara gemensam. 
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Undanhållande eller bortförande 

 

NJA 1992 s 93 

 

En treårig pojke (Tarek) förs ur riket av fadern trots att föräldrarna har gemensam vårdnad om 

honom och placeras hos farföräldrarna i Tunisien. Pojken hölls kvar där i närmare tio år. 

Pojken motsatte sig att flytta till Sverige och kunde inte språket. Modern bedömdes som klart 

lämpligaste vårdnadshavaren. Men eftersom det inte skulle gå att verkställa en överflyttning 

av vårdanden till modern så fick fadern ensam vårdnad om sonen. Moderns yrkande om 

umgänge bifölls medan faderns yrkande om umgänge med den son som bodde hos modern 

inte bifölls pga risk för bortförande.  

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 9721-05 

 

Föräldrarna var tidigare gifta och har en son född 2003. Modern försvårade umgänget mellan 

far och son. Trots det fick modern ensam vårdnad i tr eftersom sonen bara var 2,5 år och hela 

livet bott med modern. Under rättegången i hovrätten reste modern till USA och gick under 

jorden. I rättegången i hovrätten företräddes hon av god man. Fadern fick inte träffa sonen. 

När hovrätten dömde i målet var sonen 5 år och hade inte sett sin far på nästan 5 år.  

Hovr: Modern har fört bort barnet och visat att hon överhuvudtaget inte bryr sig om sonens 

behov av kontakt med sin far. Hon kan därför inte anses lämplig som vårdnadshavare. Fadern 

fick ensam vårdnad.   

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 9162-09 den 20 april 2010 

 

Tingsrätten förordnade att vårdnaden om en 7-årig pojke skulle tillkomma mamman ensam, 

men hovrätten ändrade domen och förordnade att vårdnaden alltjämt ska vara tillkomma 

pappan ensam. Målet rör bl.a. frågan vilken enskild betydelse som kan tillmätas pappans 

egenmäktiga agerande då denne olovligen tog med sig sonen till Serbien, där de nu bor sedan 

fyra år. Hovrätten finner att det bästa för barnet är att inte göra någon ändring i vårdanden.       

– Sonen var 7 år vid hovrättens avgörande. Hans minnesbilder av Sverige hade bleknat. Han 

kunde fortfarande svenska. Beaktansvärd risk för att kontakten med fadern - som är den 

person som står sonen närmast under den tid som sonen själv har möjlighet att överblicka- 

kraftigt reduceras eller helt avskärs. Relativt omfattande umgänge med mamman hade ägt 

rum.  

 

Hovrättens för Västra Sverige dom i mål T 4636-08 den 24 juni 2010 

 

Pappan till en pojke med särskilda behov tilldöms ensam vårdnad då mamman vid två 

tillfällen olovligen fört bort pojken. Schweizisk lag tillämpas i målet då pojken har sitt 

hemvist i Schweiz och enligt aktuell lagstiftning skall pappan tilldömas ensam vårdnad om 

mamman är olämplig som vårdnadshavare. Hovrätten finner det särskilt allvarligt att pojken 

bortförts eftersom han har ett stort behov av förutsebarhet och kontinuitet och finner därför 

mamman olämplig som vårdnadshavare. – Sekretessförordnade om barnets hälsotillstånd 

m.m. i domslutet 
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Göta hovrätts dom den 17 november 2011 i mål T 1437-11 

 

En man och en kvinna tvistade om vårdnaden gällande deras gemensamma son. Båda yrkade 

på ensam vårdnad. Mamman som ditintills haft sonen boende hos sig uppgav att det var svårt 

att kommunicera med pappan och att han vägrat skriva under passansökan för sonen. Mannen 

uppgav att han vägrat skriva under handlingarna då han var rädd att kvinnan skulle ta med sig 

sonen och flytta till Marocko. Tingsrätten ansåg att det bästa för sonen var att den 

gemensamma vårdnaden kvarstod samt att sonen skulle ha sin fasta bostad hos mamman 

medan pappan beviljades viss umgängesrätt. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom endast så 

att umgängesrätten med pappan utökas. Trots att det enligt domstolen inte funnits någon 

överhängande risk att kvinnan skulle fly med barnet till Marocko så anses pappans vägran att 

utfärda pass inte som tillräcklig för att ensam vårdnad ska anförtros mamman. 

 

 

Svea hovrätts dom den 27 september 2012 i mål T 10094-11 

 

En man väckte talan i tingsrätten angående vårdnad och umgänge med sin dotter. Pappan 

uppgav att mamman sagt upp kontakten och vägrade låta honom träffa sin dotter efter födseln. 

Mamman uppgav å sin sida att pappan efter förlossningen hotat att föra ut dottern ur landet 

varför hon och dottern bland annat beviljats skyddade personuppgifter. Tingsrätten fann att 

mammans anklagelser var grundlösa och tog även hänsyn till att hon hindrat varje form av 

umgänge mellan dottern och pappan. Pappan anförtroddes därför ensam vårdnad och 

mamman ålades att betala hans rättegångskostnader. Hovrätten delar tingsrättens bedömning 

att kvinnans påstående att mannen skulle komma att föra bort barnet saknar grund. Då 

mamman uppgett att hon ansåg det omöjligt att samarbeta med pappan anser domstolen vidare 

att gemensam vårdnad är utesluten. Då dottern, nu sex år, och pappan inte pratar samma språk 

och inte någonsin bott tillsammans anser rätten att vårdnaden ska tillfalla mamman. 

Domstolen anmärker dock att mamman på ett flagrant sätt brustit i sitt ansvar som 

vårdnadshavare när det gäller dotterns umgänge med pappan. Pappan tillerkänns visst 

umgänge som ska trappas upp allt eftersom och som inledningsvis ska ske med 

umgängesstöd. Mamman föreläggs att vid vite överlämna dottern inför umgängestillfällena. 

 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 27 november 2012 i mål T 1041-12 

 

Det finns särskild anledning att ifrågasätta en förälders lämplighet som vårdnadshavare om 

föräldern för bort barnet och skär av det från umgänget med den andre föräldern. Att som i 

förevarande fall beröva barnet hennes far är något som i hög grad talar mot mammans 

lämplighet som vårdnadshavare. Den 7-åriga flickan har emellertid bott hos mamman sedan 

två års ålder och haft en trygg och stabil uppväxt samt knappt haft någon kontakt med pappan 

de senaste åren. Hovrätten finner att det vore alltför riskfyllt att rycka upp flickan från hennes 

invanda miljö och sannolikt avskära henne från en nära kontakt med modern. Trots mammans 

olämpliga handlingssätt att sabotera umgänget mellan pappan och flickan anser hovrätten att 

hon ska ha fortsatt vårdnad om flickan. Två nämndemän är av skiljaktig mening och anser att 

övervägande skäl talar för att det är långsiktigt bäst för flickan att pappan anförtros vårdnaden 

om henne. 

 

Svea hovrätts dom den 20 februari 2013 i mål T 5844-12 

 

Ett par gifte sig i augusti 2009 och fick en dotter året därpå. Paret skiljdes och mamman 

ansökte om ensam vårdnad om dottern i tingsrätten. Domstolen konstaterade inledningsvis att 
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en konflikt rådde mellan föräldrarna angående flickans tilltalsnamn. Mamman anklagade 

dessutom pappan för att vara våldsam och vilja föra dottern till Senegal, vilket mannen 

förnekade. Rätten bedömde att båda föräldrarna verkade öppna för samarbete, men att 

försöken till umgänge mellan pappan och dottern misslyckats. Dotterns hysteri vid åsynen av 

pappan kunde dock vara ett resultat av mammans påverkan framhöll rätten. Då det är av 

största vikt att dottern lär känna sin pappa ansåg domstolen att vårdnaden alltjämt skulle vara 

gemensam. Hovrätten anmärker, efter överklagande, att ingen av föräldrarna är olämplig som 

vårdnadshavare. Flickans uppväxt har dock kantats av samarbetssvårigheter över allt från 

flickans namn till hur hon ska skötas, påpekar domstolen. Mannen saknar vidare förmåga att 

sätta dotterns välbefinnande först, vilket blev tydligt då han ställde till med en scen på hennes 

förskola i samband med att personalen kallat dottern vid ”fel” namn. Rätten anser inte att 

motsättningarna kommer att gå över i närtid, varför mamman ska medges ensam vårdnad om 

dottern. 

 

 

Svea hovrätts dom den 20 februari 2013 i mål T 1888-12 

 

Tingsrätten menade att en man och en kvinna befann sig i en ”högkonfliktssituation” och 

därför inte kunde ha gemensam vårdnad om sina två barn. Trots att mannen hade dömts för 

hot mot kvinnan och för att ha fört bort barnen efter ett umgängestillfälle bedömdes dock båda 

vara goda och omsorgsfulla föräldrar. Med hänvisning till att barnen bott hos sin mamma de 

senaste två åren och hade det bra hos henne tilldömdes kvinnan vårdnaden medan mannen 

fick umgängesrätt med barnen på visst sätt. I hovrätten yrkar kvinnan att umgänget ska 

begränsas. Istället finner hovrätten att umgänget ska trappas upp och från och med höstlovet 

2013 ske utan umgängesstöd. Mannen har uttalat sig starkt kritiskt till det svenska samhället, 

sociala myndigheter och rättsvårdande instanser på sin blogg. Han har även köpt fastigheter åt 

barnen i sitt hemland och uppgett att han avser att inleda en vårdnadsprocess mot kvinnan där. 

Med hänsyn till att mannen kom till Sverige 1997, driver eget företag med 40-talet anställda 

sedan flera år tillbaka och väntar barn med sin nya svenska sambo delar hovrätten tingsrättens 

bedömning att risken att han ska föra barnen utomlands är försumbar. Hovrätten menar att 

mannen måste sluta att smutskasta kvinnan och konstaterar att hans bloggande skadar barnens 

tillit till både honom och samhället mer än det gör nytta. Kvinnan måste i sin tur uppmuntra 

barnen att träffa sin pappa och lära sig att hantera sin oro inför umgänget, menar hovrätten. Ej 

PT i HD. 

 

Hovrättens för Övre Norrland dom den 19 juni 2013 i mål T 832-12 (Ej PT i HD 25 sept 

-13 i  mål T 3781-13) 

 

Två föräldrar ansökte båda i tingsrätten om ensam vårdnad av sin gemensamma dotter. 

Mamman hade dessförinnan tagit med sig den sexåriga dottern till Irak och efter några veckor 

låtit meddela att hon inte avsåg att återvända till Sverige. Flickan, som är uppvuxen i Sverige, 

hade enligt mannen hindrats från att ha kontakt med honom efter att hon och mamman lämnat 

landet. Kvinnan däremot hävdade att hon tagit med sig sin dotter och flyttat till Irak på grund 

av att hennes make behandlat både henne och dottern illa såväl fysiskt som psykiskt. 

Tingsrätten konstaterade att de båda parternas berättelser skiljde sig kraftigt åt men att det inte 

fanns några tecken på att flickan for illa i Irak där hon bott sedan nästan två år tillbaka. 

Domstolen ansåg att det skulle innebära ännu en omvälvning för flickan att rycka henne ur en 

invand miljö och att det bästa var att hon fick stanna kvar med sin mamma i Irak. Mamman 

tilldelades därför ensam vårdnad och pappan ålades att betala underhållsbidrag. Hovrätten gör 

nu motsvarande bedömning och fastställer i huvudsak tingsrättens dom. Hovrätten förordnar 
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dock att flickan ska ha rätt till umgänge med sin pappa genom kontakt via telefon eller Skype 

vid regelbundna tider samt ha rätt till umgängestillfällen i Irak fyra veckor om året. 

 

 

Svea hovrätts dom den 13 november 2013 i mål T 3448-13 

 

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det föreligger viss risk för att mamman kan föra 

bort dottern (född 2010) utomlands eftersom hon gjort så med den egna sonen tidigare (för att 

få hjälp med talträning) och det saknas tillräckligt stark anknytning till Sverige. Mamman har 

uttryckt rädsla för pappan mot bakgrund av en händelse 2011 (som resulterade i en dom för 

misshandel av hennes son och sexuellt ofredande av henne- fängelse tio månader). Hovrätten 

delade tingsrättens bedömning att risken för att dottern förs bort och att hennes relation till 

pappan därigenom äventyras måste väga tyngre än de samarbetsproblem som finns mellan 

föräldrarna och som har sin grund i faderns brottslighet mot modern och hennes son. Barnet 

tillerkändes rätt till upptrappat umgänge med fadern enligt tingsrättens dom eftersom det hade 

fungerat väl. Hovrätten fastställde tingsrättens dom på gemensam vårdnad och ett upptrappat 

umgänge mellan far och dotter.  

 

Hovrättens för Övre Norrland dom den 10 februari 2014 i mål T 652-13 

 
Tingsrätten hade beslutat att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om flickan men mamman 
hade överklagat. Hovrätten konstaterar att pappan rest utomlands med flickan och ännu inte 
återvänt till Sverige. Mamman har uttryckt oro för att flickan hjärntvättas och att pappan inte 
kommer att komma tillbaka med henne. Socialnämnden har avstyrkt gemensam vårdnad och 
hovrätten finner att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad om flickan. Pappan 
företräddes av god man i hovrätten.  
 
Hovrättens för Övre Norrland dom den 5 maj 2014 i mål T 618-13 
 

Tingsrätten dömde till gemensam vårdnad om den 9-årige sonen. Hovrätten ändrar nu 
tingsrättens dom och tillerkänner pappan ensam vårdnad. Mamman har tagit med sonen till 
Saudiarabien och därefter har pappan och sonen inte haft någon kontakt. Det finns skäl att 
ifrågasätta mammans lämplighet som vårdnadshavare. Hovrätten anser att den omständigheten 
att sonen bott med mamman i Saudiarabien nästan hela sitt liv väger därmed inte lika tungt som 
den kunnat göra om det funnits utredning som visat att han det bra. 

 

Svea hovrätts dom den 7 maj 2014 i mål T 5537-13 (Ej PT i HD) 

 

I maj 2013 beslutade tingsrätten att den gemensamma vårdnaden om en flicka och en pojke, 

nu 13 respektive elva år gamla, skulle bestå. Trots att barnen skulle ha regelbundet umgänge 

med sin pappa har han bara träffat sin dotter en gång under ett års tid. Sedan det framkommit 

att kvinnan tagit barnen ur skolan och tagit med dem till okänd ort flyttade hovrätten över 

vårdnaden till mannen. Hovrätten var övertygad om att mannen kommer att verka för att 

överflyttningen ska gå så smidigt som möjligt, att både han och hans nya hustru är beredda på 

att det kommer att krävas en stor insats och mycket tålamod från deras sida samt att mannen 

kommer att se till att barnen kan upprätthålla en nära och god kontakt med sin mamma. En 

skiljaktig nämndeman ansåg för egen del att tingsrättens dom borde stå fast. Kvinnan 

överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd.  
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Svea hovrätts dom den 9 februari 2015 i mål T 5867-14 

 

När sonen var drygt 2 år gammal förde mamman bort honom från Sverige. Hon dömdes för 

egenmäktighet med barn, grovt brott, till fängelse 6 månader. Hovrätten konstaterar att det 

alltjämt föreligger en risk för bortförande av barnet (nu 4 år). Emellertid föreligger det flera 

omständigheter som talar för att hon inte avser att lämna landet, bl.a. har hon påbörjat en 

körkortsutbildning samt registrerat en firma. Hovrätten finner ändock att det är bäst för sonen 

om pappan tillerkänns vårdnaden om honom och med ett upptrappat umgänge med mamman. 

Ett hovrättsråd och nämndeman är av skiljaktig mening. 
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Sexuella övergrepp 

 

Svea hovrätts dom i mål i mål T 1582-07 

 

Föräldrarna tidigare sambor. Son född 2001 i januari. Separationen ägde rum i april samma år. 

Sonen har bott med modern sedan dess. En tvist uppstod angående umgänget. Far ville ha mer 

umgänge än modern medgav. Parterna kom överens. Ny tvist 2003. Dom om boende hos 

modern och ett upptrappat umgänge för far med veckoumgänge en dag per vecka och 

varannan vecka torsdag till måndag. 2005 väckte far ny talan med yrkande om ensam vårdnad 

alternativ boendet jämte yrkande om att modern vid vite skulle lämna ifrån sig sonen. Mor 

bestred yrkandet och yrkade för egen del ensam vårdnad och att något umgänge inte skulle 

ske och i andra hand att det skulle ske med kontaktperson. Far: Modern har ensidigt ställt in 

allt umgänge mellan honom och sonen och påstått att det finns risk att sonen utsätts för 

sexuella övergrepp av honom. Förundersökningen har lagts ner men modern vill trots detta 

inte medverka till umgänge. Hon har inte heller följt beslut om verkställighet. Modern hindrar 

också all kontakt mellan sonen och släkten på faderns sida. Modern har isolerat sig och sonen. 

Mor är olämplig som vårdnadshavare. Mor: Far är olämplig som vårdnadshavare, boende- och 

umgängesförälder eftersom han utsatt sonen för sexuella övergrepp.  Det råder också en djup 

konflikt mellan dem och det är omöjligt för dem att samarbeta. Även om fu lagts ned är det 

hennes absoluta övertygelse att fadern begått sexuella övergrepp mot sonen. Sedan umgänget 

upphört har sonen mått mycket bättre.  

Tr: Den förebringade bevisningen ger inget stöd för ett antagande om att det kan ha 

förekommit något slag av sexuellt övergrepp från fadern. Modern har hindrat umgänge mellan 

far och son sedan mer än 2 år. Genom den negativa uppfattning om fadern som modern hyser 

och som hon och hennes nya make gett uttryck för vid huvudförhandlingen är det inte ägnat 

att förvåna att sonen reagerar på olika sätt och får svårigheter att hantera den inre konflikt som 

det innebär för honom att behöva leva i en familj där de personer som han är mest beroende 

av hatar hans pappa som han själv hyser positiva känslor för. Modern har en oförmåga att se 

sonens behov av kontakt med sin far. Hennes lämplighet som vårdnadshavare måste därför 

ifrågasättas. Vid en överflyttning av vårdnaden till fadern finns påtagligt bättre förutsättningar 

för honom att få tillgång till båda sina föräldrar. På grund av den djupa och långvariga 

konflikten är det olämpligt med gemensam vårdnad. Fadern tillerkänns ensam vårdnad men 

yrkandet om vite lämnas utan bifall utan motivering.  

I Hovr: Medlare förordnades men utan framgång. Far: Modern följde inte tingsrättens dom 

och gjorde sig oanträffbar. Hon är anhållen i sin frånvaro misstänkt för egenmäktighet med 

barn.  Mor: Hon är fortfarande övertygad om att fadern utsatt sonen för sexuella övergrepp. 

Hon har bara agerat för att skydda sonen. Hon har dock accepterat att hon måste gå med på 

visst umgänge mellan far och son. Om det umgänget faller väl ut kan hon tänka sin en 

utökning. Sonen blev förtvivlad efter tingsrättens dom. Sonen vill bo tillsammans med henne 

och hon har lovat denne att ordna saken. Hon har valt att inte själv framställa något 

umgängesyrkande eftersom hon vet att han inte skulle klara av ständiga uppbrott och bara 

vara en besökare i sitt hem.  

Hovr: Modern vistas nu på hemlig ort för att undgå verkställighet av tingsrättens dom. Av 

medlarens rapport framgår att barnet nu uttrycker starka negativa känslor för sin far och sagt 

att han skall ”döda sig själv” om han tvingas flytta dit och att han vill bo hos sin mamma.  

Eftersom sonen inte träffat fadern på lång tid måste det hållas för visst att hans ändrade 

inställning till sin far beror på medveten eller omedveten påverkan från omgivningen, 

däribland hans mor och på själva flyktsituationen. Att på detta sätt påverkas till en stark 

negativ uppfattning om sin far kan inte vara till sonens bästa. Moderns beteende visar att hon 

inte har möjlighet att tillgodose sonens behov av sin far och att hon inte heller i övrigt i 
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objektiv mening verkar för hans bästa. Även hennes hållning i umgängesfrågan för det fall 

vårdnaden överflyttas ger klart vid handen att hon inte förmår tillgodose sonens behov. Far 

tillerkänns ensam vårdnad som framför allt i ett längre perspektiv bedöms vara till sonens 

bästa. Hovrätten vill framhålla vikten av att sonen får återuppta en riklig kontakt med sin mor 

och syskon. Hovrätten förutsätter att båda föräldrarna kommer att verka för detta.  

 

 

Svea Hovrätts dom i mål T 8029-08 

 

Pojke 10 år där föräldrarna separerade när pojken var 3 år. Föräldrarna hade gemensam 

vårdnad och pojken bodde växelvis och alla tre umgicks vid storhelger m.m. Hösten 2006 

försämrades parternas relation och samarbete. Pappan ville skriva avtal om boende och 

umgänge. Mamman polisanmälde pappan för bla. olaga hot som skulle ha hänt för 5 år sedan. 

År 2007 yrkade mamman ensam vårdnad om sonen alternativt boendet. Hon åberopade att 

pappan var olämplig som vårdnadshavare eftersom han alltsedan separationen utsatt henne för 

kränkande behandling och hot samt att han utsatt sonen för kränkningar. Hon åberopade även 

att han inte kan samarbeta och se till sonens behov. Enligt mamman var sonen rädd för och 

ville inte träffa pappan. Mammans polisanmälningar lades ner. Även pappan yrkade ensam 

vårdnad om sonen. Mamman polisanmälde då pappan för ofredande samt för sexuella 

övergrepp mot sonen. Fu om sexuella övergrepp lades ner och mamman fick skyddade 

personuppgifter eftersom hon uppgav att hon och sonen var utsatta för hot. Mamman flyttade 

till okänd ort. Pappan har inte träffat sin son sedan hösten 2007. (Hf i tingsrätten oktober 

2008) Vårdnadsutredningen föreslog att mamman skulle tillerkännas vårdnaden. 

Tr: Det finns skäl att ifrågasätta mammans trovärdighet och därmed också det som sonen sagt 

om sin pappa. Det mesta talar nämligen för att pojken påverkats och på grund härav undan för 

undan kommit att inta en alltmer fientlig hållning till sin pappa. Mycket talar för att mamman 

involverat sonen i parternas konflikt, en konflikt som hon dessutom själv tycks ha förorsakat. 

Det finns skäl att ifrågasätta moderns lämplighet som vårdnadshavare. Pojken befinner sig i 

en mycket känslig ålder. Han är i behov av inte bara professionella insatser i form av 

psykologiskt och kurativt stöd utan även en god kontakt och relation till bägge föräldrarna. 

Enligt tingsrättens mening är fadern den av parterna som med hänsyn till pojkens bästa torde 

kunna hantera den uppkomna situationen. Pappan tillerkänns ensam vårdnad. 

Hovr: Fastställer tingsrättens dom (två hovrättsråd är skiljaktiga) och ansluter sig till de olika 

bedömningar som tingsrätten gjort. Skiljaktig mening: Oaktat uppkomstbetingelserna för 

pojkens uttalanden om att han inte vill träffa sin pappa och om sexuella övergrepp från dennes 

sida kan det med hänsyn till pojkens ålder och bestämda vilja samt övriga omständigheter f.n. 

inte anses förenligt med pojkens bästa att flytta honom – vilket i så fall måste ske tvångsvis – 

från hans nuvarande miljö. Vårdanden ska därför anförtros modern.  

 

 

Göta hovrätt dom den 22 april 2010 i mål T 3093-09 

 

Pappan får inte vårdnaden om sina tre barn och tillerkänns inte heller umgängesrätt. Mamman 

saknade helt förtroende för pappan pga. misstankar om att pappan förgripit sig sexuellt på 

barnen. Samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna innebär enligt tingsrätten att det är 

oförenligt med barnens bästa att förordna om gemensam vårdnad. Barnen hade sedan 2007 

bodd tillsammans med sin mamma och något umgänge har inte förekommit. Även om 

förundersökningarna angående sexuella övergrepp är nedlagda så fann tingsrätten att det inte 

kan uteslutas att barnen skulle riskera att påverkas negativt av ett umgänge med pappan. 

Hovrätten kom till samma slut då rätten finner att påståendena om sexuella övergrepp inte kan 
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lämnas utan avseende och att ett umgänge inte kan anses vara förenligt med principen om 

barnets bästa.  

 

Svea hovrätt dom den 22 april 2010 i mål T 4141-09 

 

En pappa väckte talan om rätt till umgänge med sin åttaåriga dotter. Mamman bestred och 

yrkade ensam vårdnad. Enligt mamman hade pappan utsatt flickan för sexuella övergrepp, 

vilket även flickan berättat för flera personer, polisutredningen hade dock lagts ned då brott 

inte kunnat styrkas. Tingsrätten fick intrycket av att båda föräldrarna ”innerst inne” ville ha 

fortsatt delad vårdnad. Enligt tingsrätten fanns det vidare en risk att mamman ytterligare 

skulle inskränka pappans umgänge med dottern om hon fick ensam vårdnad. Att pappan inte 

skulle få ensam vårdnad ansågs utrett. Tingsrätten gav därför föräldrarna fortsatt gemensam 

vårdnad om dottern. Tingsrätten bestämde även att dottern skulle ha rätt till umgänge med 

pappan fyra timmar varje vecka i närvaro av kontaktperson. 

Hovrätten finner att det inte föreligger tillräcklig utredning för att utgå från att det finns en 

risk för att flickan skulle utsättas för sexuella övergrepp av pappan. Däremot anser hovrätten 

att det är utrett att flickan är rädd för sin pappa och att det i dagsläget inte är möjligt att få till 

stånd ett umgänge ens med en kontaktperson. Hovrätten gör bedömningen att flickan bör få 

omedelbar hjälp att bearbeta de händelser som lett till hennes rädsla. Att under den tid hon 

bearbetar sin rädsla förmås till umgänge med pappan riskerar dock att försämra hennes 

psykiska hälsa anser hovrätten. Mamman har vidare en uttalad avsikt, vilken hovrätten inte 

anser sig ha skäl att betvivla, att hjälpa flickan så att hon på sikt kan få en god relation med 

sin pappa. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att mamman tillerkänns vårdnaden om 

flickan och att det inte förordnas om umgänge mellan flickan och hennes pappa. 

 

 

Svea hovrätts dom den 3 november 2010 i mål T 1047-10 

 

Tingsrätten beslutade att en far skulle ha ensam vårdnad om två tvillingar medan modern 

skulle ha ensam vårdnad om en elvaårig flicka. Hovrätten förordnar nu att vårdnaden om alla 

tre barn alltjämt ska tillkomma båda föräldrarna gemensamt, att barnen ska bo hos modern 

och med umgängesrätt för fadern. Elvaåringen har för en omdiskuterad psykiatriker uppgett 

att pappan, skolpersonal och grannar har utsatt henne för sexuella övergrepp. Enligt 

tingsrätten framstod det som uteslutet att allt flickan berättat överensstämmer med 

verkligheten, och menade att ingenting utöver hennes berättelse gav anledning att tro att 

pappan hade förgripit sig på henne. Hovrätten menar att inga konkreta omständigheter talar 

för att pappan har utsatt något av barnen för sexuella övergrepp, att det finns någon risk för att 

han skulle kunna göra det eller på annat sätt agera så att barnen far illa. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 7 december 2010 i mål T 2975-10 

Fadern yrkade i tingsrätten i första hand att han skulle få gemensam vårdnad tillsammans med 

sin före detta sambo om deras två söner, elva och nio år gamla, och i andra hand att han 

ensam skulle tillerkännas vårdnaden om barnen. För det fallet att rätten skulle bifalla yrkandet 

om gemensam vårdnad yrkade mannen att barnen skulle vara stadigvarande bosatta hos 

honom. 

Barnens mor bestred yrkandena och anförde att mannen var olämplig som vårdnadshavare 

bland annat då han utsatt barnen för sexuella övergrepp och då risk för fortsatta övergrepp 

alltjämt förelåg. 
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Tingsrätten konstaterade att det visserligen fanns mycket som talade för att mannen utsatt 

pojkarna för sexuella övergrepp, men att bevisningen i denna fråga inte var så robust att 

kvinnans påståenden kunde anses styrkta. Mannen kunde därför i och för sig inte anses 

olämplig som vårdnadshavare. 

Domstolen underströk emellertid att kvinnan ensam haft vårdnaden om barnen under hela 

deras levnad och att det på grund av kvinnans övertygelse om förekomsten av övergrepp 

saknades grundläggande förutsättningar för gemensam vårdnad. Rätten ansåg även att det vid 

en samlad bedömning var klart bäst för barnen att deras mamma fortsatt hade ensam vårdnad 

och yrkandet om boende förföll därför. 

Tingsrätten fann dock att det var förenligt med barnens bästa att ha ett umgänge med sin 

pappa men förordnade att detta skulle begränsas till tre timmar varannan lördag i närvaro av 

en av kommunen utsedd kontaktperson. 

Hovrätten konstaterar att inte någon av de polisanmälningar som gjorts mot mannen gällande 

sexuella övergrepp har lett till åtal och att inte ens några konkreta samtal har hållits med 

barnen om vad de utsatts för. Domstolen finner därför vid en samlad bedömning att det inte är 

utrett att det föreligger en risk för att barnen utsätts för fortsatta övergrepp. 

Rätten anser vidare att ett umgänge med pappan till en början kan skapa oro i pojkarnas liv, 

men att det på sikt är bra för barnen att bygga upp en nära och god kontakt med sin far. Då 

barnen inte träffat denne på tre års tid och då de lever med misstankar om sexuella övergrepp 

finner dock rätten att det är viktigt att umgänge till en början sker i mindre omfattning och 

under medverkan av en person med vilken pojkarna känner sig trygga. Umgänge ska därför 

ske under medverkan av ett umgängesstöd. 

 

Svea hovrätts dom den 14 januari 2011 i mål 4217-10 

En man och en kvinna har tillsammans en 12-årig och en 15-årig dotter. Döttrarna har sedan 

2004 bott hos pappan i en lägenhet i Skogås och mamman bor numer i Sundsvall. Sedan 

pappan i mars 2009 dömts för våldtäkt har flickorna flyttat runt varför mamman ansökt om att 

hon ska få ensam vårdnad om döttrarna. Vidare hade pappans brorson dömts för sexuella 

övergrepp mot den äldre dottern. Pappan, som frigavs villkorligt i juli 2010, menade att det 

var bäst för flickorna att bo kvar i sin invanda miljö. Han anförde vidare att mamman flyttat 

14 gånger, att hon aldrig haft någon anställning samt alltid haft stora ekonomiska problem.  

Tingsrätten fann att konflikten mellan parterna hade varat en mycket lång tid och inte kunde 

antas vara av övergående natur varför det inte ansågs finnas någon realistisk möjlighet för 

föräldrarna att gemensamt hantera de delade meningar som kunde uppkomma samt att deras 

samarbetsproblem var av sådan omfattning att gemensam vårdnad var utesluten. Med hänsyn 

till barnens bästa och då pappan ansågs ha en mer stabil och ordnad tillvaro än mamman 

menade kommunen att det vore bäst att pappan skulle fortsätta ha ensam vårdnad. Tingsrätten 

beaktade att pappan varit hjälpsökande och öppen för stödinsatser men att mamman i princip 

regelmässigt undvikit att delta i utredningar rörande barnen. Tingsrätten fann att mamman 

hade en bristande förmåga att ta ett nödvändigt vuxenansvar och att det inte fanns risk att 

flickorna skulle fara illa hos pappan. Tingsrätten fann därför att pappan skulle fortsätta ha 

ensam vårdnad om bägge döttrarna och att mamman skulle ha rätt till umgänge. 

I hovrätten träffade föräldrarna en överenskommelse i fråga om den äldre dottern innebärande 

att de skulle ha gemensam vårdnad om henne, men att hon skulle ha sitt stadigvarande boende 
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hos mamman samt att pappan skulle ha rätt till umgänge. Hovrätten finner att 

överenskommelsen är för den 15-åriga dotterns bästa varför den fastställs. 

Hovrätten finner att gemensam vårdnad för den yngre dottern fortfarande är utesluten. Att 

pappan dömts för våldtäkt anses visserligen vara en omständighet som innebär att hans 

lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas, men hovrätten finner att han sammantaget 

visat att han är lämplig som vårdnadshavare. Hovrätten instämmer därför i att han ska 

fortsätta ha ensam vårdnad och att mamman ska fortsätta ha umgängesrätt. 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 13 januari 2011 i mål T 4222-09 

Mamman hade polisanmält pappan för påstådda sexuella övergreppen men 

polisanmälningarna hon gjort har dock inte i något fall lett till åtal. Hovrätten instämmer i 

tingsrättens bedömning att det sätt på vilket barnen berättat om de påstådda övergreppen talar 

för att de har påverkats att berätta på detta sätt snarare än att de verkligen har utsatts för 

övergrepp. Mamman har därför saknat godtagbart skäl att inte rätta sig efter de beslut och 

domar som meddelats sedan parternas tvist inleddes, vilket ger anledning att ifrågasätta 

hennes lämplighet som vårdnadshavare. Under utredningen har inga skäl framkommit som 

ger anledning att ifrågasätta pappans lämplighet som vårdnadshavare.  

HovR konstaterar att barnens bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Barnens behov av en god relation med båda sina föräldrar måste vägas mot behovet 

av kontinuitet och stabilitet i tillvaron och HovR ser både till vad som är bäst kortsiktigt och 

långsiktigt för barnen. Mamman har under HovR:ns förhandling uppgett sig vara positivt 

inställd till umgänge mellan pappan och barnen, men uppriktigheten i uttalandet kan 

ifrågasättas enligt HovR mot bakgrund av det extremt begränsade umgänge hon hittills 

medverkat till. En flytt av barnen till pappan skulle dock innebära en alltför omvälvande 

förändring för barnen så HovR anser det vara till barnens bästa att för tillfället bo kvar hos 

mamman. Mamman har dock som boendeförälder ett ansvar att aktivt arbeta för att umgänget 

mellan pappan och barnen ska vara av den omfattning som framgår av domen. HovR 

uppmärksammar också att pappan när som helst på nytt kan ta upp frågan om vårdnaden av 

barnen. 

 

Svea hovrätts dom i mål T 10214-10 den 10 mars 2011 

 

Tingsrätten fann i ett avgörande att en kvinna ensam skulle ha vårdnaden om sin snart 

femåriga dotter. Flickan skulle dock ha rätt till umgänge med sin far, som i separat avgörande 

dömts för barnpornografibrott i det så kallade Mangamålet. Domstolen ansåg inte att några 

konkreta omständigheter talade för att flickan skulle ha utsatts för sexuella övergrepp av sin 

pappa, så som modern uppgivit, eller att han skulle agera på något sätt som medförde att 

dottern riskerade att fara illa. Tingsrätten fann dock att kontakterna mellan föräldrarna var så 

bristfälliga att det inte kunde anses förenligt med flickans bästa att parterna hade gemensam 

vårdnad. Hovrätten gör nu vissa mindre förändringar i umgänget för att få till stånd en 

upptrappning i kontakten mellan flickan och hennes pappa, men delar i huvudsak tingsrättens 

bedömning. 

 

Svea hovrätts dom den 11 november 2011 i mål T 5486-11 

 

Efter att en flicka född 03 med separerade föräldrar börjat gå till en barnpsykolog gjordes en 

anmälan om barnavårdsutredning av psykologen då hon misstänkte att flickan var utsatt för 

övergrepp hemma hos mamman. Tingsrätten menade att det inte gick att utläsa om flickan 
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varit utsatt för någon form av övergrepp men med hänsyn till flickans positiva förändring 

efter att pappan interimistiskt tilldelats ensam vårdnad, utdömdes dock återigen ensam 

vårdnad om barnet till pappan. Vidare beslutade domstolen om umgängesrätt med mamman 

varannan helg under ett år. Efter 2012 skulle dock umgänget utökas. Hovrätten fastställer nu 

tingsrättens domslut. En nämndeman är skiljaktig och menar att risken för att flickan skulle 

fara illa samt hennes behov av ostörd behandling innebär att det inte borde förordnas om 

umgänge mellan henne och mamman. Ett hovrättsråd och hovrättsassessorn är också 

skiljaktiga men menar att flickans förhållande till sin mamma bör normaliseras så fort som 

möjligt och att umgänge bör medges efter en upptrappningsperiod om endast en månad. 

 

 

Svea hovrätts dom den 4 april 2012 i mål T 9210-11 (Ej PT i HD i maj 2012) 

 

En man hade inte fått träffa sina två döttrar mer än en gång på fyra år trots dom 2008 där det 

beslutades att gemensam vårdnad skulle råda och att pappan skulle få träffa barnen ett 

veckoslut i månaden samt lov. Pappan ansökte om stämning vid tingsrätten som ansåg att det 

bästa för barnen var att de bodde kvar hos mamman, med anledning av att de bott halva sina 

liv med henne, att de enbart träffat pappan vid ett tillfälle på fyra år, att de bevisligen hade 

starka band till sin mamma, samt att en flytt till pappan skulle innebära stora geografiska och 

känslomässiga förändringar för dem. Pappan överklagade till hovrätten som konstaterar att en 

viktig utgångspunkt är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Av utredningen framgick att 

mammans agerande hindrat pappan från att träffa barnen, trots upprepade försök från hans 

sida. Starka skäl talade dessutom för att mamman påverkat barnen till att ha en negativ 

inställning till pappan. Domstolen gör därför bedömningen att barnens bästa är att de bor hos 

pappan, eftersom de då får tillgång till två föräldrar. Pappan ges också ensam vårdnad, även 

om mamman medges visst umgänge. 

 

 

Svea hovrätts dom den 7 november 2012 i mål T 5103-12  

 

Paret fick två barn, en dotter och en son, tillsammans. Förhållandet sprack och efter att 

pappan inte kunde få kontakt med vare sig mamman eller sin dotter väckte han talan mot 

mamman för att få umgängesrätt. Det var också då han fick veta att han också hade en son 

som han även ville ha rätt att träffa. Mamman förklarade att hon dragit sig undan mannen 

efter att ha fattat misstankar om att han utnyttjade dottern sexuellt.  

 

Tingsrätten konstaterade att mannen inte varit misstänkt för övergrepp på dottern och att det 

inte gick att dra några säkra slutsatser i frågan. Däremot kunde inte mammans farhågor helt 

avfärdas och tingsrätten fann därför att mannen visserligen skulle ha umgängesrätt men att 

den skulle begränsas och åtminstone inledningsvis ske med umgängesstöd. Rätten var dock 

inte enig då ordföranden ansåg att det fanns risk för att barnen utsattes för övergrepp vid 

umgänge med pappan. Därför skulle pappan heller inte få någon umgängesrätt alls med 

barnen. (Rättens ordförande var skiljaktig och ville lämna pappans yrkande om umgängesrätt 

utan bifall.) 

 

Mamman överklagade tingsrättens dom och får nu rätt. Enligt hovrätten är kvinnans berättelse 

detaljerad och trovärdig. Hon har dessutom förklarat varför hon inte polisanmält händelserna 

och det finns ingenting som visar att hon falskeligen vill anklaga pappan – tvärtom har hon i 

övrigt förmedlat en positiv bild av honom. Sammantaget gör därför hovrätten bedömningen 

att det finns en beaktansvärd risk att barnen skulle kunna komma att utsättas för övergrepp vid 
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umgänge med pappan. Ett beslut om umgängesstöd skulle inte göra någon skillnad och 

hovrätten beslutar därför att pappan inte får något umgänge med barnen. 

 

 

Svea hovrätts dom den 21 december 2012 i mål T 1569-12 (Ej PT i HD beslut 2013-06-04 

i mål T 494-13) 

 

En kvinna hade vid upprepade tillfällen anmält till sociala myndigheter såväl som till polisen 

att hennes sons pappa utsatt pojken för sexuella övergrepp och våld. Hon berättade också att 

han misshandlat och hotat henne. Pappan anmälde i sin tur sin oro att barnet for illa hos 

mamman till socialtjänsten samt anmälde mamman för falsk tillvitelse. Samtliga 

förundersökningar lades ner. Tingsrätten pekade på att det förelåg en allvarlig konflikt mellan 

parterna som påverkat sonen negativt. Vidare ansåg domstolen att mammans anklagelser 

gentemot pappan framstod som vaga och utan stöd i bevisning. Bland annat belyser rätten att 

kvinnan dels inte visat någon bestörtning över de påstådda övergreppen och senare även gått 

med på växelvis boende. Inte heller misshandelsanklagelserna ansågs som tillräckligt 

underbyggda för att tas med i bedömningen. På grund av parternas omfattande konflikt ansågs 

gemensam vårdnad inte vara ett alternativ. Då mamman visat en ovilja att arbeta för umgänge 

med pappan och då han befanns vara den som bäst kunde främja ett gott förhållande till båda 

föräldrarna gavs pappan ensam vårdnad om sonen. Sonen fick rätt till umgänge med sin 

mamma varannan vecka och vartannat lov samt fyra veckor under sommaren. (Pappan hade i 

tingsrätten medgett umgänge motsvarande växelvist boende. Sonen (7 år) ville bo hos sin 

mamma som under hela sin uppväxt bott tillsammans med sin mamma. Enligt tingsrätten hade 

sonen behov av omfattande kontakt med sin mamma och att risken för att mamman negativt 

påverkar sonens inställning sin pappa skulle förekomma även vid ett umgänge av mindre 

omfattning. Sonen hade vid tidpunkten för hovrättens huvudförhandling bott växelvist sedan 

tingsrättens dom i april samma år och det umgänget hade enligt båda föräldrarna fungerat väl) 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 

 

 

Svea hovrätts dom den 19 februari 2013 i mål T 4572-12 

 

En sexårig pojke hade sedan föräldrarnas separation tidvis bott på institution och i 

familjehem, efter en mängd anmälningar om att pappan förgrep sig på honom. Anklagelserna 

ledde dock inte till åtal. Pappan påstod i sin tur att mamman utsatte sonen för psykisk terror. 

Föräldrarna yrkade i tingsrätten att vårdnaden om sonen skulle tillkomma dem ensamma. 

Trots att anmälningarna mot pappan inte enbart kommit från mamman, och trots att sonen till 

olika personer berättat om övergrepp, ansåg inte tingsrätten att anklagelserna skulle tillmätas 

någon betydelse vid vårdnadsprövningen. Att mamman varit sjukskriven under en period 

bedömdes vidare inte påverka hennes förmåga som vårdnadshavare. Pojken ansågs må bäst 

med mamman som ensam vårdnadshavare även om pappan gavs rätt till visst umgänge. 

Mannen överklagade till hovrätten som anmärker att utredningen inte ger stöd för att någon av 

föräldrarna skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Domstolen påpekar dock att pappan var 

låst i de historiska konflikterna med mamman, medan mamman även efter tingsrättens dom 

fortsatt att utveckla sitt föräldraskap. Hovrätten ändrar därför inte tingsrättens dom på annat 

sätt än en viss justering av pappans sommarumgänge. 
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Svea hovrätts dem den 7 april 2014 i mål T 10522-13 (Ej PT i HD) 

 

En man och en kvinna har tillsammans en son som idag är sju år gammal. Mamman väckte 

talan i tingsrätten och yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad. Som grund anfördes 

bland annat att pappan var olämplig som vårdnadshavare, dels för att han utsatt sonen för 

sexuella övergrepp, dels för att han motsatt sig att sonen skulle få behandling hos barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP. Pappan bestred yrkandet och yrkade för egen del att sonen skulle 

tillerkännas umgänge med honom. Tingsrätten konstaterade att båda de polisanmälningar som 

gjorts angående påstådda sexuella övergrepp från pappans sida mot sonen inte resulterat i åtal. 

Däremot hade en psykolog hos BUP i målet uppgett att sonen berättat ingående för henne om 

sexuella övergrepp som pappan skulle ha utsatt honom för. Psykologen hade vidare uppgett 

att hon var övertygad om att sonens uppgifter var genuina. Med anledning av detta ansåg 

tingsrätten att det inte kunde uteslutas att det fanns en risk för sonens välmående och 

utveckling om pappan fick fortsätta ha vårdnaden om honom. Mamman tillerkändes därför 

ensam vårdnad och pappans umgängesyrkande avslogs. Hovrätten instämmer nu i tingsrättens 

bedömning i vårdnadsfrågan. Hovrätten anför vidare att det av utredningen framgår att det 

finns en konkret risk för sonens psykiska hälsa om han under den traumabehandling som han 

nu genomgår skulle ha umgänge med pappan. Hovrätten instämmer därför i tingsrättens 

bedömning att det inte är förenligt med sonens bästa att besluta om ett umgänge mellan 

honom och pappan. Tingsrättens dom fastställs således. 
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Hot och våld 

 

NJA 2000 s 345 

 

Parterna var tidigare gifta med varandra och har tillsammans två barn födda 1991 och 1993. 

Mor: Far är olämplig som vårdnadshavare och det är bäst om hon får ensam vårdnad om 

barnen. Far dömdes 1999 för misshandel av mor till villkorlig dom och samhällstjänst. Han 

fick också besöksförbud.  

HD: Misshandeln ägde rum i en upprörd situation för 1,5 år sedan när fadern skulle hämta 

barnen inför ett umgängestillfälle. Misshandeln kan inte anses innebära att han numera är 

olämplig som vårdnadshavare. Misshandeln får emellertid ses som ett exempel på de 

svårigheter som föräldrarna haft att lösa problem som rör barnen och att samtala om 

problemen. Dessa svårigheter har fortsatt. Sedan fadern lämnade hemmet har föräldrarna inte 

någon gång samrått med varandra i frågor som rör barnen. Fadern har vägrat lämna ut sitt 

telefonnummer och har inte tagit några initiativ till att diskutera barnen med henne. Enligt far 

beror detta på att han är rädd för att bli polisanmäld av modern. Modern å sin sida har uppgett 

att hon inte vågat tala med fadern om barnen eftersom hon är rädd för honom. Det finns inget 

som tyder på att relationen kan komma att bli förbättrad inom den närmast överblickbara 

tiden. Enligt HD råder en så svår och djup konflikt mellan föräldrarna att det är omöjligt för 

dem att samarbeta i frågor som rör barnen. Vårdnaden bör anförtros modern.  

 

Svea hovrätts dom i mål T 4878-07 

 

Föräldrarna har varit gifta med varandra och har tre barn 9, 5, 7 och 3 år. Föräldrarna är från 

Jordanien men är nu svenska medborgare. Modern ansökte om äktenskapsskillnad och ensam 

vårdnad alternativt boendet.  Fadern ville ha fortsatt gemensam vårdnad och växelvis boende 

och i andra hand umgänge vartannat veckoslut. Modern fick skyddat boende genom 

socialtjänstens försorg.  

Mor: Far är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder eftersom han utövat våld 

och hot mot henne och barnen. De kan inte heller samarbeta med varandra eller ha kontakt 

med varandra rörande barnen. Det är bäst för barnen att inte ha något umgänge med fadern. 

Det finns annars risk att han genom barnen får kännedom om hennes vistelseort. Det finns 

också risk att han för barnen ut ur landet. Barnen mår dåligt och de är rädda för sin far.  

Far: Han är den av föräldrarna som bäst kan tillgodose barnens behov av båda sina föräldrar. 

Modern har vägrat honom umgänge med barnen. Hon har och gör sig fortfarande skyldig till 

egenmäktighet med barn. Hon är också olämplig som vårdnadshavare eftersom hon använder 

våld mot barnen som en metod i sin uppfostran av dem. Hon saknar all förmåga att samarbeta 

kring barnen. Hon lider av psykisk insufficiens. Det finns också risk att hon för barnen ut ur 

landet. Det finns ingen risk att han för med sig barnen ut ur riket. Han har bott i Sverige i 17 

år och uppfattar Sverige som sitt hemland.  

Tr: Polisanmälningarna som modern gjort har skrivits av hos åklagaren. Detta medger inte 

några särskilda slutsatser om vad som må ha förevarit mellan parterna eller inte. Det är svårt 

för en domstol att inom ramen för en rättegång i ett familjemål rätt kunna bedöma vad som 

har förevarit inom en familj och om den rädsla som den ena parten säger sig känna är 

befogad. Modern säger sig fortfarande vara mycket rädd. Socialtjänsten i flera kommuner har 

uppenbarligen funnit skäl att tro på hennes uppgifter och accepterat att ge henne ett skyddat 

boende. Hon och barnen har beviljats skyddade personuppgifter i folkbokföringen. Tr anser 

sig mot denna bakgrund inte kunna dra slutsatsen att moderna rädsla är påhittad eller helt 

obefogad. Tr har funnit stöd för att modern har varit kontrollerad av och haft en underordnad 

roll i förhållande till sin make under deras samlevnad. Inget stöd för uppgifter om våld mot 
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barnen från någon förälders sida. Sammantaget finner tr att ingen av föräldrarna är olämplig 

som vårdnadshavare. Modern kan inte klandras för att hon levt med skyddade 

personuppgifter. Familjerätten har delat moderns uppfattning att det inte varit förenligt med 

barnens bästa att låta genomföra domstolarnas beslut om umgänge med kontaktperson. 

Barnen har det bra hos modern enligt utredningen. Modern är den som bäst kan tillgodose 

barnens behov.  

Frågan om umgänge svår enligt tingsrätten. Moderns rädsla har påverkat barnen som är rädda 

för att behöva avslöja var de har sitt skyddade boende och för att pappan skall tvinga dem åka 

till Irak. Tr anser att barnens rädsla måste tas på allvar.  Vårdnadsutredaren ansåg att det inte 

för närvarande fanns förutsättningar för ett umgänge mellan far och barn, inte ens med 

kontaktperson. Tr delar denna bedömning. Barnen bor långt ifrån fadern och pga skyddade 

personuppgifter för mor och barn är det förenat med praktiska svårigheter att genomföra ett 

reglerat umgänge. Ett umgänge bör därför begränsas tills vidare att ske genom telefonsamtal 

och möjligen brev. Brev anser tr är mindre lämpligt med hänsyn till behovet av att hålla 

barnens och moderns bostadsort hemlig, även om breven kan nå barnen genom 

folkbokföringens försorg. Umgänget bör därför begränsas till att avse umgänge per telefon en 

gång varannan vecka någon gång mellan kl. 10-11 på fm på söndagar. Det bör ankomma på 

modern att se till att telefonkontakter tas mellan barnen och fadern.  

Hovr: Hovrätten fastställde tr dom. De sociala myndigheterna har godtagit moderns uppgifter 

om våld och hot och hon har skyddad identitet, nya identitetsuppgifter och är kvarskriven. 

Förutom detta finns inget som ger stöd för hennes starka rädsla för fadern. Det finns inte 

information som de sociala myndigheternas beslutsunderlag. Moderns lämplighet som 

vårdnadshavare skulle kunna ifrågasättas eftersom barnen pga säkerhetsåtgärderna hindrats 

från att träffa sin far. Med hänsyn till vad som framkommit om det stöd som hon faktiskt får 

från de sociala myndigheterna får emellertid hovrätten trots allt utgå från att modern handlat 

för sina barns bästa och haft fog för sitt handlande. Båda är lämpliga som vårdnadshavare. 

Modern anser sig överhuvudtaget inte kunna samarbeta med fadern. Detta omöjliggör ett 

samarbete mellan dem och det finns därför inga förutsättningar för gemensam vårdnad. 

Barnen har levt flera år med sin mor och inte alls träffat sin far. Det är förenligt med barnens 

bästa att modern tillerkänns ensam vårdnad om dem. (Ej risk för våld eller bortförande eller 

psykisk ohälsa). Umgänge: Enligt hovrätten är risken stor att den negativa bild och rädsla för 

fadern som barnen har kommer att bibehållas. En sådan utveckling är inte förenlig med 

barnens bästa. Emellertid – mot bakgrund av den rädsla som barnen i dag känner för sin far – 

finns risk för att ett påtvingat umgänge nu skulle innebära att de, i den situation som de 

befinner sig i, far illa. Inte heller detta är förenligt med deras bästa. Vidare försvårar det 

skyddade boendet möjligheterna till ett umgänge mellan fadern och barnen. Eftersom 

moderns vistelseort är okänd för hovrätten finns det inte någon möjlighet att bedöma vilka 

resor ett umgänge skulle innebära för barnen. Socialtjänsten har inte sett några förutsättningar 

att utse kontaktperson pga barnens hemliga vistelseort. Vid en sammanvägd bedömning talar 

övervägande skäl för att det för närvarande är mest förenligt med barnens bästa att inte 

förordna om något umgänge utöver det som tingsrätten förordnat. Hovr utgår från att de 

sociala myndigheterna så fort förhållandena för barnen är sådana att de medger ett utökat 

umgänge med fadern verkar för att ett sådant umgänge snarast kommer till stånd.  

 

 

Svea hovrätts dom den 1 februari 2011 i mål T 4249-10 

 

En mamma förordnades av tingsrätten att ha ensam vårdnad om de två barnen och pappan 

beviljades umgänge varannan lördag. Mamman överklagade domen och yrkade att barnen inte 

skulle ha något umgänge med pappan alls eftersom en förundersökning pågår angående 
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misstankar om bl.a. kvinnofridskränkning, barnen är rädda för sin pappa och det finns en risk 

att pappan för bort dem från landet. Hovrätten beaktar barnens bästa och anser att utredningen 

tyder på att barnen skulle fara illa av umgänge med pappan. HovR konstaterar att åtgärden är 

långtgående men att det är fråga om ett mycket speciellt fall. Barnen får professionellt stöd 

och behandlingen skulle kunna försvåras om ett umgänge inleddes nu. Enligt HovR:ns 

mening bör det dock förutsättas att ett umgänge mellan pappan och barnen kan bli aktuellt i 

framtiden när tiden är mogen. 

 

 

Svea hovrätts dom den 20 juni 2012 i mål T 2100-12 

 

Mamman till en dotter född år 2009 yrkar om ensam vårdnad över dottern i hovrätten. 

Ingendera av parterna har gjort gällande att olämplighet som vårdnadshavare skulle ligga den 

andre till last. Mamman bor tillsammans med dottern på ett skyddat boende utan möjligheter 

för flickans pappa att ta kontakt. Tingsrätten har funnit att parternas samarbetsproblem ifråga 

om barnets vårdnad inte är av sådan art att de inte går att övervinna inom överskådlig tid. 

Mammans uppgifter om våld och rädsla för barnets pappa har inte ansetts tillräckligt för att 

upplösa gemensam vårdnad. Hovrätten ändrar emellertid tingsrättens dom på grundval av 

mammans rädsla. Hovrätten konstaterar att ord står mot ord ifråga om förekomsten av våld 

och hot i parternas relation. Likväl anser hovrätten att de samarbetsproblem som föreligger 

mellan parterna vilka är hänförliga till kvinnans stora rädsla för mannen, ter sig sådana uttryck 

att gemensam vårdnad inte kan anses förenligt med barnets bästa. Tingsrättens dom ändras 

och kvinnan tillerkänns ensam vårdnad. Dottern tillerkänns umgänge med pappan varannan 

helg och två veckor varje sommar. Umgängesstöd vid hämtning och lämning under ett år.  

 

 

Svea hovrätts dom den 31 januari 2013 i mål T 5713-12 (Ej PT i HD mål T 943-13) 

 

En man yrkade i tingsrätten att han skulle tillerkännas ensam vårdnad om sin femårige son 

eftersom han ansåg att mamman led av svår psykisk ohälsa. Mamman yrkade för sin del 

ensam vårdnad och framhöll att mannen våldtagit henne vid två tillfällen samt att mannens 

andra barn slagit pojken. Mannen beskyllde istället kvinnans andra son för att ha misshandlat 

pojken. Tingsrätten ansåg inte att kvinnan led eller hade lidit av svår psykisk ohälsa. Något 

stöd för parternas påståenden om att våld förekommit mot sonen fanns vidare inte. Mannen 

hade dock uppvisat samarbetssvårigheter och oförmåga att förstå pojkens mående, ansåg 

rätten, som tillerkände kvinnan ensam vårdnad. Mannen överklagade till hovrätten som gör 

samma bedömning som tingsrätten i fråga om kvinnans hälsa. Bevisning rörande våldtäkterna 

och det övriga våldet saknades, varför dessa anklagelser inte påverkar bedömningen, 

framhåller rätten. Domstolen påpekar vidare att kvinnan i flera veckor undanhållit barnet från 

pappan, medan pappan under dramatiska former tagit sig rätten att avskilja pojken från sin 

mamma. Ingen förälder är mer lämplig än den andre, anser hovrätten, till skillnad från 

tingsrätten, men ger pappan ensam vårdnad då pojken är mer hemma i hans bostad och den 

lokala förskolan än hos mamman. 

 

 

Göta hovrätts dom den 4 februari 2013 i mål T 16-12 

 

En mamma har i tingsrätten trots rättens och socialtjänstens bedömning att hon är olämplig 

som vårdnadshavare ensam tillförordnats vårdanden om en 7-årig dotter och 5-årig son. Vid 

tidpunkten för tingsrättens prövning var barnen omhändertagna enligt LVU. Socialtjänsten har 
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bedömt att även pappan är olämplig som vårdnadshavare med anledning av att det finns en 

hotbild mot barnen och deras mamma som härrör från mannen. Polismyndigheten har bedömt 

att ärendet har inslag av ”hederskaraktär” och framhållit att hotbilden i dylika situationer ofta 

är bestående. Hovrätten framför att mannen inte är dömd för brott mot kvinnan och barnen 

och att förundersökningar rörande brott har lagts ned. Att enbart lägga en annan myndighets 

riskbedömning till grund för avgörandet av vårdnadsfrågan utan att granska de fakta som 

beaktats i bedömningen skulle enligt hovrätten riskera att komma i konflikt med 

grundläggande friheter i EKMR, bl.a. kravet på rättvis rättegång. Hovrätten finner emellertid 

att polisens uppgifter manifesteras också i yttre omständigheter såsom att barnen omfattas av 

personskydd och att deras uppehållsort hålls hemlig samt att bedömningen av hederskaraktär 

är väl förenlig med att parternas äktenskap varit arrangerat och att mannens bror är gift med 

kvinnans syster. Föräldrarna saknar samarbetsförmåga och hovrätten konstaterar att det för 

närvarande inte finns förutsättningar att i detta skede överflytta vårdnaden till särskilt 

förordnade vårdnadshavare. Trots mammans brister är hon den som har kontinuerlig kontakt 

med barnen och det bedöms mest förenligt med barnens bästa att vårdnaden även 

fortsättningsvis tillkommer henne ensam. 

 

 

Göta hovrätts dom den 13 november 2013 i mål T 241-13 

 

En man och en kvinna yrkade båda att de skulle tillerkännas ensam vårdnad om sin 

gemensamma son, som då var drygt ett år gammal. Pappan yrkade i andra hand att den 

ursprungliga gemensamma vårdnaden skulle bestå och att sonen skulle ha ett växelvis boende 

hos parterna. I sista hand yrkade han att sonen skulle tillerkännas umgänge med honom. Som 

grund för sitt yrkande anförde mamman bland annat att pappan i mars 2011 hade dömts för 

grov kvinnofridskränkning på grund av att han misshandlat och hotat henne vid ett flertal 

tillfällen under flera månaders tid. Pappan tillbakavisade påståendena och hävdade att han 

blivit oskyldigt dömd. Tingsrätten konstaterade att det framstod som uppenbart att parterna 

saknade förmåga att samarbeta och att vårdnaden om sonen därför måste tillerkännas en av 

dem ensam. Då sonen aldrig träffat eller hört talas om sin pappa kunde det enligt tingsrätten 

inte komma ifråga att rycka upp honom från sitt invanda liv hos mamman och flytta honom 

till en oklar boendetillvaro hos pappan. Vårdnaden tillerkändes därför mamman. Med hänsyn 

bland annat till att mamman och pojken levde gömda med sekretesskyddade personuppgifter 

ansåg tingsrätten det inte vara till pojkens bästa att förordna om rätt till umgänge med pappan. 

Mammans yrkande bifölls därför och pappans yrkanden avslogs. Hovrätten instämmer nu i 

tingsrättens bedömning och fastställer underinstansens domslut. 

 

 

Göta hovrätts dom den 3 december 2013 i mål T 1221-13 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna, som tidigare varit gifta, om bland annat 

vårdnaden om deras idag fyra år gamla dotter, och kvinnan stämde mannen med yrkande om 

bland annat ensam vårdnad. Tingsrätten konstaterade att inget framkommit om att mannen 

inte skulle klara av dotterns dagliga omvårdnad. Vidare anförde domstolen att mannen dömts 

vid två tillfällen för misshandel mot kvinnan samt att han åtminstone misstänks för ytterligare 

ett fall, men att både mannen och kvinnan idag lever i samboförhållanden och att risken för 

upprepning inte är överhängande. Efter en samlad bedömning fann tingsrätten att den 

gemensamma vårdnaden skulle bestå, att dottern skulle ha sitt boende hos kvinnan samt ha 

rätt till visst umgänge med mannen. En nämndeman var skiljaktig och ansåg att kvinnan 
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skulle ges ensam vårdnad. Domen överklagades till hovrätten, som konstaterar att den 

gemensamma vårdnaden ytligt sett har fungerat men att parternas kommunikation är dålig. 

Vidare anför domstolen att mannen tagit tag i sina aggressionsproblem, men att det ofta 

uppstår bråk mellan parterna med följd att dottern får bevittna kvinnans ledsenhet. Efter en 

samlad bedömning anser hovrätten att vårdnaden ska tillkomma kvinnan ensam med visst 

umgänge mellan dottern och mannen. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 9 januari 2014 i mål T 5225-12 (Ej PT i HD den 

7 februari 2014) 

 

En man och en kvinna som tillsammans har två döttrar födda 2004 respektive 2006 separerade 

2008. Året därpå mördade den idag 34-årige mannen kvinnans pappa och dömdes sedermera 

till livstids fängelse. Sedan slutet av 2009 har han med anledning av detta varit intagen på 

Kumlaanstalten. 34-åringen väckte senare talan i tingsrätten och yrkade på att döttrarna skulle 

ha umgänge med honom, först via telefon och sedan med hjälp av umgängesstöd. 

Kommunens umgängesutredare avrådde från umgänge, med hänvisning till det djupa trauma 

som familjen gått igenom. Tingsrätten betonade dock 34-åringens goda vitsord från anstalten 

och ansåg även att flickorna skulle vara bättre rustade för en framtida bearbetning av sitt 

trauma om de fick lära känna sin pappa. Umgänget skulle dock i sin helhet ske i närvaro av 

umgängesstöd och skulle inte vara alltför frekvent. Domstolen ansåg att telefonkontakt en 

gång i månaden var lämpligt i ett inledande skede och att besök i fängelsemiljön senare skulle 

aktualiseras en gång i kvartalet. Hovrätten ändrade senare tingsrättens dom och lämnade 

mannens talan om umgänge utan bifall. Hovrätten ansåg visserligen inte att det fanns något 

som talade emot 34-åringens lämplighet som umgängesförälder under de former som var 

aktuella. Flickorna var så unga att de har svårt att överblicka konsekvenserna av sina val och 

att de inte ville träffa sin pappa kunde därför inte tillmätas någon avgörande betydelse. Det 

fanns dock enligt domstolen en påtaglig och konkret risk för att barnens mammas förmåga att 

ge dem en fortsatt trygg och stabil tillvaro skulle påverkas negativt av ett 

umgängesförordnande och ett sådant kunde då, enligt rätten, inte anses vara till barnens bästa.  

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 19 maj 2014 i mål T 3043-13 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna avseende bland annat vårdnad om deras nu 

fyraåriga dotter. Mannen och kvinnan hade även en son tillsammans, men faderskapet var inte 

fastställt. Kvinnan yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad medan mannen yrkade att 

vårdnaden skulle vara gemensam och att dottern skulle ha viss umgängesrätt med honom. 

Mannen hade tidigare dömts för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning mot kvinnan 

till två år och två månaders fängelse. Tingsrätten konstaterade att parterna inte hade någon 

kontakt med varandra, och att det bästa för dottern var att kvinnan tillerkändes ensam 

vårdnad. Vidare anförde domstolen att mannen dömts för våldsbrott mot kvinnan som dottern 

delvis bevittnat men att han hade en helt annan bild än omvärlden av brotten han dömts för, 

vilket kunde inverka negativt på hans förhållningssätt till dottern. Tingsrätten ansåg att 

umgänge mellan dottern och mannen inte var förenligt med dotterns bästa, och avslog 

mannens yrkande. Domen överklagades till hovrätten, som gör samma bedömning som 

tingsrätten i vårdnadsfrågan. Gällande umgänget konstaterar hovrätten att umgänge med 

mannen skulle innebära en risk för dotterns hälsa. Vidare anför domstolen att det finns en 

påtaglig risk att kvinnans förmåga att ge dottern en fortsatt trygg och stabil tillvaro skulle 
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påverkas negativt av ett domstolsförordnande om umgänge, även om umgängesstödjare skulle 

medverka. Efter en samlad bedömning fastställer hovrätten därmed tingsrättens domslut. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 23 februari 2015 i mål T 3301-14 

 

Mamman till en idag sjuårig pojke yrkade vid Varbergs tingsrätt om ensam vårdnad. Pojken 

hade sedan föräldrarna skilt sig bott tillsammans med pappan i parets tidigare gemensamma 

hem. Utredningen visade bland annat att parterna hade djupa konflikter som sonen drogs in i 

och som inte verkade vara övergående. Mot denna bakgrund var gemensam vårdnad inte 

lämpligt. Vidare framkom att parterna behövde hjälp med sitt föräldraskap och att de båda 

hade uttryckt oro för att pojken utsattes för våld hos den andra parten. Rätten ansåg att det inte 

fanns något självklart alternativ avseende vårdnadsförälder och inte heller att umgänget, som 

båda föräldrarna hade brustit i, skulle fungera smidigare om vårdnaden flyttades över till 

mamman. Med beaktande av den så kallade kontinuitetsprincipen ansåg domstolen att det inte 

fanns skäl att bryta upp pojkens tillvaro och att han även i fortsättningen skulle bo hos 

pappan. Därmed anförtroddes pappan ensam vårdnad. Efter överklagande från mamman 

fastställer nu Hovrätten för Västra Sverige i huvudsak domen. Utredningen visar att risk för 

våld finns hos båda föräldrarna. Domstolen anser dock bland annat att det våld som pappan 

anklagats för inte varit av allvarligare slag. Det finns däremot en risk för att pojken utsätts för 

eller tvingas bevittna våld hos mamman eftersom hennes nya partner tidigare dömts för ett 

flertal våldsbrott. Vårdnadsutredningen hade kommit fram till att mamman bör få vårdnaden 

om pojken eftersom det annars finns en risk för att pojken förlorar kontakten med henne. 

Pappans brister i umgänget talar även för den slutsatsen. Umgänget hade dock under hösten 

2014 förbättrats och domstolen anser inte att kontakten med båda föräldrarna skulle förbättras 

om mamman får vårdnaden. Fördelen med en överflyttning av vårdnaden uppväger enligt 

rätten inte nackdelarna med en uppbrytning av pojkens invanda miljö och vårdnaden 

tillerkänns nu pappan. 

 

Göta hovrätts dom den 23 februari 2015 i mål T 1309-14 

 

En idag sexårig pojke familjehemsplacerades i början av 2012 hos sina morföräldrar. Pojkens 

föräldrar hade separerat året innan och hans mamma hade då fått ensam vårdnad. Enligt 

mamman hade pappan misshandlat både henne och pojken och han hade 2011 också godtagit 

ett strafföreläggande för ringa misshandel av sin son. Det uppstod senare misstankar om att 

pojken for illa även i hemmiljön med sin mamma och hennes nya man och pojken hade därför 

placerats på utredningshem tillsammans med mamman. Hon avvek dock från 

utredningshemmet – något som resulterade i att pojken istället familjehemsplacerades. Pojken 

har sedan hösten 2012 inte haft någon regelbunden kontakt med sin mamma, men hade 

umgänge med sin pappa fram till våren 2013. Pappan stämde senare mamman och yrkade på 

ensam vårdnad om sexåringen, alternativt att pojken skulle bo hos honom med gemensam 

vårdnad eller att han åtminstone skulle ha umgänge med sin pappa. Skaraborgs tingsrätt 

konstaterade att båda föräldrarna i vårdnads-, boende- och umgängesutredning angetts som 

olämpliga vårdnadshavare och att kommunen även har planer på att föra tala om särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Domstolen konstaterade vidare att pojkens pappa påstått sig vara 

sammanboende med en kvinna på en viss ort, men att han inte velat lämna någon postadress 

där. Under sådana förhållanden fanns det ”inga som helst förutsättningar för att ge honom 

ensam vårdnad”. Gemensam vårdnad var inte heller något alternativ – dels eftersom 

föräldrarna inte kan samarbeta, dels eftersom det inte skulle resultera i bättre förhållanden för 
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pojken. Pappan hade inte ens redovisat de mest grundläggande förutsättningarna för umgänge, 

konstaterade tingsrätten, och umgängesyrkandet ogillades också det. Göta hovrätt ändrar nu 

tingsrättens dom och förordnar att sexåringen under det kommande halvåret ska ha umgänge 

med sin pappa en gång var tredje helg, tillsammans med stödperson. Så länge som pojken är 

omhändertagen är det ytterst socialnämnden som bestämmer i vilken utsträckning han ska 

träffa sina föräldrar. Strafföreläggandet mot pappan ligger dock snart fyra år tillbaka i tiden 

och bör enligt hovrätten inte utesluta varje möjlighet till umgänge. Att pappan för några år 

sedan misskött umgängesplanen och gjort vissa ofördelaktiga uttalanden saknar också 

avgörande betydelse, liksom den omständigheten att pojken för några år sedan uttalat sig 

negativt om sin pappa. Att träffa pappan, som har ett genuint intresse av umgänge, får istället 

anses förenligt med pojkens bästa, anser domstolen. 
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Missbruk  

 

Svea hovrätts dom den 8 maj 2013 i mål T 10355-12 

 

Hovrätten finner att föräldrarnas samarbetssvårigheter inte är så allvarliga och att gemensam 

vårdnad om pojken (6 år) ska fortsätta. Enligt hovrätten går det inte dra den slutsatsen att 

parterna skulle ha färre konflikter om den gemensamma vårdnaden löses upp. Vad gäller 

boendefrågan finns det viss oro kring mammans eventuella alkoholproblem och enligt 

hovrätten är det bästa för pojken att bo med sin pappa i Skövde dit de flyttat men att han ska 

ha umgänge med sin mamma i Tyresö. Pojken hade vid domstillfället i hovrätten bott 

tillsammans med sin pappa i ca 1,5 år. Pojkens vilja att flytta tillbaka till sin mamma fick 

ingen avgörande betydelse, eftersom han ansågs för liten. 

 

Kriminalitet 

 

 

Göta hovrätt dom i mål T 1255-12 den 31 oktober 2012 

 

Ett par hade när de skilde sig en dotter gemensamt. Efter att mannen tagit med sig barnet 

utomlands under flera år erhöll han vårdnaden om barnet. Kvinnan dömdes senare till ett långt 

fängelsestraff för grov narkotikabrottslighet, och väckte då talan rörande bland annat 

gemensam vårdnad om den elva år gamla dottern. Mannen bestred detta. 

Tingsrätten konstaterade att det inte förelåg några påtagliga samarbetssvårigheter mellan 

föräldrarna och ansåg att kvinnan inte kunde anses vara diskvalificerad som vårdnadshavare 

på grund av ett långt fängelsestraff. Mot bakgrund av detta fanns enligt rätten ingen relevant 

omständighet som talade emot gemensam vårdnad. Domstolen bestämde till följd därav att 

vårdnaden om dottern skulle tillkomma parterna gemensamt, och att flickan skulle har rätt till 

umgänge med sin mamma en gång varannan månad. 

Domen överklagades. Hovrätten konstaterar att det faktum att mamman är intagen i 

kriminalvårdsanstalt inte utesluter gemensam vårdnad. Mot bakgrund av att dottern under 

flera år inte träffat sin mamma, kan enligt rätten kvinnan emellertid inte förväntas känna 

flickans behov närmare. Detta förhållande kan enligt domstolen försvåra för henne att utöva 

vårdnaden på ett sätt som gagnar barnet. 

Vidare konstaterar hovrätten att dottern uttryckt osäkerhet om att vilja träffa sin mamma, som 

har en bakgrund av långvarigt missbruk och psykisk ohälsa samt problem i relationerna till 

flera av sina andra barn. Mot bakgrund av detta och att hon dömts till ett tolvårigt 

fängelsestraff kan hennes lämplighet som vårdnadshavare ifrågasättas, anser rätten. 

Till följd därav finner hovrätten sammantaget att det är bäst för barnet att pappan även 

fortsättningsvis har ensam vårdnad om henne, och ändrar tingsrättens dom i denna del. 

Domstolen ändrar även förordnandet om umgänge till endast ett tillfälle per halvår. 
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Svea hovrätts dom den 1 juli 2014 i mål T 5829-13 (Ej PT i HD) 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna som tidigare varit gifta avseende bland annat 

vårdnad om deras nu sexåriga dotter. Vårdnaden var vid tillfället gemensam och dottern 

bodde hos mannen. Kvinnan stämde mannen med yrkande om bland annat att dottern skulle 

ha sitt stadigvarande boende hos henne. Mannen bestred kvinnans yrkanden och yrkade 

ensam vårdnad. Tingsrätten konstaterade att utredningen inte gav stöd för att dottern riskerade 

att fara illa hos någon av föräldrarna. Vidare anförde domstolen att kvinnan haft stora problem 

med sin sociala situation med bland annat kriminella inslag men att hon numera hade ett 

bättre inrättat socialt liv, och att hon inte var olämplig som vårdnadshavare. Efter en samlad 

bedömning fann tingsrätten att vårdnaden skulle vara gemensam samt att den boendemiljö 

som mannen kunde ge dottern var lämpligare, och att hon stadigvarande skulle bo där. 

Tingsrätten fastställde även visst umgänge mellan dottern och kvinnan. Domen överklagades 

till hovrätten, som konstaterar att det uppkommit konflikt mellan parterna i frågor som kräver 

båda vårdnadshavarnas samtycke, som till exempel folkbokföring och ansökan om 

förskoleplats och pass. Mot bakgrund av att konflikten inte är av övergående natur, finner 

domstolen att det bästa för dottern är att mannen tillerkänns vårdnaden ensam. Gällande 

umgänge konstaterar domstolen att kvinnans före detta sambo dömts för bland annat 

barnpornografibrott och sexuellt ofredande av en liten flicka. Vidare anför domstolen att 

kvinnan uttalat att det inte går att garantera att relationen med den före detta sambon inte 

återupptas. Mot bakgrund av detta finner hovrätten att dottern ska ha visst umgänge med 

kvinnan men att det ska ske med umgängesstöd. 
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Långväga flytt 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 2651-08 

 

Mamman flyttade från Skåne till Lillpite och tog sonen med sig. Tingsrätten ansåg inte att det 

fanns fog för påståendet att flytten skett för att skilja pappan från sonen eller för att begränsa 

umgänget. Att mamman valt att flytta långt från fadern utgör enligt tingsrätten inte ensamt ett 

gångbart eller tillräckligt skäl för att flytta över boendet till pappan. (Hon var uppvuxen och 

hade sitt föräldrahem i Lillpite. Hennes mor insjuknade i cancer och pappan erbjöd henne 

arbete på det egna lantbruket.) Hovrätten fastställde tingsrättens dom.  

 

 

Svea hovrätts dom den 23 oktober 2012 i mål T 6722-11 

 

Hovrätten ändrar en tingsrättsdom som inneburit att den gemensamma vårdnaden om en 

flicka född år 2003 upplösts till förmån för mamman. Rätten konstaterar att det inte 

framkommit att någon av föräldrarna skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Det framhålls 

att särskilt vikt ska fästas vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna 

vilket i målet ställs på sin spets då mamman tillsammans med dottern oannonserat flyttat till 

Kina vilket innebär att umgänget med den förälder som inte är boendeförälder av naturliga 

skäl blir begränsat. Rätten framhåller att pappan eventuellt bättre skulle tillgodose barnets 

kontaktbehov med båda, och att mammans uppgifter om samarbetsproblem mellan parterna 

närmast tycks vara av karaktären att kontakten mellan dem medför besvär för henne. Det 

framhålls att gemensam vårdnad inte får användas som ett medel att tvinga föräldrarna till 

samarbete och att risken att ett barn far illa av föräldrarnas konflikt måste beaktas. Parterna 

har emellertid trots vissa samarbetssvårigheter kunnat lösa frågor som rör flickans vårdnad, 

exempelvis skolgång och adressändring, inom rimlig tid och de motsättningar som vid tiden 

för hovrättens prövning finns handlar främst om umgänget, och konstateras inte vara beroende 

av vem som faktiskt har vårdnaden. Situationen mellan parterna bedöms sammantaget inte 

vara sådan att gemensam vårdnad är oförenlig med flickans bästa, varför vårdnaden 

fortsättningsvis ska tillkomma parterna gemensamt 

 

 

Svea hovrätts dom den 20 april 2012 i mål T 9471 (HD:s mål T 2446-12) 

 

Tvist hade uppstått mellan två föräldrar angående bland annat vårdnad och boende gällande 

deras ett och ett halvt år gamla son. Mamman hade flyttat till Norge, där sonen också för 

tillfället bodde. Tingsrätten fann efter en sammantagen bedömning att gemensam vårdnad var 

bäst för sonen och att han skulle fortsätta bo hos mamman. Domstolen fastställde även sonens 

umgängesrätt med pappan, som bland annat skulle ske varannan helg i ömsom Norge och 

Sverige. Hovrätten konstaterade därefter att parterna, trots att de samarbetat relativt bra 

gällande umgänget, inte kunde komma överens om principiellt viktiga frågor som boende och 

folkbokföring. Mot bakgrund av detta var ensam vårdnad det mest lämpliga, menade 

hovrätten. Då sonen bland annat anpassat sig väl i Norge, ansåg rätten att mamman ska 

tillerkännas vårdnaden. Hovrätten fann även att sonen hade rätt till ett återkommande 

umgänge med pappan. Detta skulle dock ske med något längre perioder och med lite längre 

mellanrum. Kostnaderna för resorna skulle fördelas lika mellan föräldrarna. Pappan 

överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd varför 

hovrättens avgörande står fast. 
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Svea hovrätts dom den 6 juli 2012 i mål T 3301-12 (Ej PT i HD den 28 augusti 2012) 

 

I en vårdnadstvist har en central fråga varit om barnens mamma ska kunna flytta med de tre 

gemensamma barnen (13 och 11 år) till USA. Hovrätten konstaterar att barnen efter 

tingsrättens dom som upplöst den gemensamma vårdnaden agerat avståndstagande från sin 

pappa vilket anses tyda på att främst mamman inte har lyckats hålla barnen utanför parternas 

konflikt. Barnen har visserligen tydligt uttryckt att de vill flytta med sin mamma, men rätten 

finner att det finns skäl att anta att sådan önskan föranletts av lojalitetsplikt. Barnens 

inställning anses inte kunna tillmätas avgörande betydelse för utgången eftersom det också 

kan ifrågasättas om de kan se över konsekvenserna av en flytt. Pappan har förklarat att han är 

öppen för en flytt inom en överskådlig framtid om relationen till barnen först kan 

återstabiliseras. Mot den bakgrunden samt barnens behov och kontakt med båda föräldrarna 

finner hovrätten att de delade meningarna i flyttfrågan inte kan anses utesluta gemensam 

vårdnad som således ska bestå. Pappans yrkande om växelvis boende ogillades och mamman 

tillerkändes boendet. Tingsrättens dom ändras i enlighet därmed. 

 

 

Svea hovrätts dom den 7 februari 2014 i mål 8342-13 (Ej PT i HD) 
 

Efter en separation flyttade en kvinna med sin tre månader gamla son till sitt föräldrahem i 

Norge. Pappan stämde mamman och yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle kvarstå, 

och att sonen skulle bo växelvis hos honom i Stockholm. På grund av föräldrarnas 

samarbetsproblem, och då pojken har sin anknytning och obegränsade tillit hos mamman, gav 

tingsrätten henne ensam vårdnad om barnet. Pappan tillerkändes rätt till umgänge med sonen 

på vissa veckoslut och storhelger. Pappan överklagade tingsrättens dom och yrkade på 

gemensam vårdnad och växelvist boende. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det på 

grund av föräldrarnas konflikt inte kan anses vara till sonens bästa att föräldrarna har 

gemensam vårdnad om honom. Eftersom sonen, som nu är två år och åtta månader gammal, 

bott tillsammans med mamman hela sitt liv, anser hovrätten i likhet med tingsrätten att 

mamman ska ges vårdnaden om barnet. Hovrätten anser dock att pappans umgänge med 

sonen bör justeras och utökas något i förhållande till tingsrättens dom, bland annat genom 

utökad umgängesrätt under sommarmånaderna. En nämndeman är dock skiljaktig och anser 

att vårdnaden bör vara gemensam. 
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Umgängessabotage 

 

 

Göta hovrätts dom den 13 juni 2011 i mål 2973-10 (Ej PT i HD den 15 augusti 2011 i mål 

T 3420-11) 

En man och en kvinna har tillsammans en dotter född 2001, som bor hos kvinnan sedan paret 

separerade. Mannen yrkade i tingsrätten att han skulle tillerkännas ensam vårdnad alternativt 

att flickan skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. 

Mamman bestred detta men medgav dottern rätt till umgänge med sin pappa två timmar 

varannan lördag. Då att en av socialnämnden utsedd kontaktperson skulle vara närvarande vid 

hämtning och lämning av dottern dessa umgängestillfällen. 

Tingsrätten konstaterade att mamman var ”motståndare” till att dottern skulle umgås med sin 

pappa utanför hemmet men att det inte fanns några skäl för detta motstånd. Vidare påpekade 

rätten att mamman inte hjälpt flickan att våga ta steget att umgås med sin pappa. Rätten lade 

ingen större vikt vid uppgifter om att flickan inte ville träffa sin pappa och att flickan var 

orolig att pappan skulle besöka henne i skolan. 

Tingsrätten ansåg dock att den gemensamma vårdnaden skulle bestå. Domstolen tog inte 

någon hänsyn till att flickan inte ville övernatta utanför hemmet, utan påpekade att 

övernattningar hos pappan var viktigt för att skapa en normal anknytning till honom. 

Umgänget skulle på så sätt utökas successivt från dagumgänge till övernattningar hos honom. 

Vidare skulle en av socialnämnden utsedd person medverka vid hämtning och lämning de 

första tio umgängestillfällena. 

Domen överklagades till hovrätten som gör en annan bedömning än underinstansen och 

tillförordnar mannen ensam vårdnad om barnet. Detta eftersom en god kontakt mellan far och 

dotter anses vara utesluten så länge mamman är flickans vårdnadshavare. Rätten anser att 

mannen är den förälder som bäst främjar umgänget, mellan barnet och den andra föräldern, 

och att han därför ska vara vårdnadshavare. 

Enligt hovrätten har kvinnan motarbetat mannens försök att bygga en relation med flickan, 

vilket resulterat i att han inte träffat dottern över huvud taget den senaste tiden. Pappans 

försök att få till ett umgänge har således varit fruktlösa. 

Domstolen anser vidare att barnets vilja inte ska styra möjligheten till umgänge eftersom hon 

endast är nio år gammal. Detta trots att flickan har en stark känslomässig bindning till sin 

mamma och trots att hon har bott hos mamman under hela sitt liv. Även om barnet redan 

innan överflytten av vårdnaden mår dåligt och även om hon har det bra med sin mamma så 

anser domstolen att en överflytt är det bästa för flickan i längden. 

Därför tillerkänns mannen vårdnaden ensam. Domstolen tillerkänner dock flickan ett 

omfattande umgänge med mamman, som i stort sett omfattar vartannat veckoslut, vartannat 

skollov, samt vartannat jul-, nyår-, påsk- och midsommarhelg, samt två sammanhängande 

veckor under sommaren.  

HD beviljade ej PT. 
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Göta hovrätts dom den 20 juni 2013 i mål T 518-13 

 
Föräldrarna till två barn, 13 och elva år gamla, separerade 2008. Barnen bodde därefter 

växelvis hos föräldrarna men efter juli 2011 vistades de huvudsakligen hos mamman och hade 

begränsad kontakt med sin pappa. Båda föräldrarna yrkade i tingsrätten om ensam vårdnad. 

Tingsrätten fann att om pappan fick vårdnaden skulle barnen få en möjlighet att skapa en 

relation till båda sina föräldrar och sin släkt i övrigt. Det beslöts därför att vårdnaden skulle 

tillkomma pappan ensam. Mamman hade inte framställt några yrkanden om 

umgänge. Hovrätten konstaterar nu att mamman klart motarbetat ett umgänge mellan barnen 

och pappan. Då det framkommit att barnen vill umgås med sin pappa kan det enligt rätten 

under dessa omständigheter ifrågasättas om mamman är en lämplig vårdnadshavare. 

Domstolen anför vidare att det av utredningen framgår att pappan är en lämplig 

vårdnadshavare och att han kan ge barnen en god uppväxtmiljö. Det står dessutom klart att 

han är den förälder som bäst kan tillgodose kravet på att barnen ska ha en god kontakt med 

båda föräldrarna. Mot bakgrund av detta finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det är 

mest förenligt med barnens bästa att pappan anförtros vårdnaden. Tingsrättens dom ska därför 

fastställas. 

 

 

Göta hovrätts dom den 3 juli 2013 i mål T 146-13 

 

Trots att tingsrätten tidigare förordnat att en flicka skulle ha visst umgänge med sin pappa har 

de båda inte träffats på nio månader. Flickan själv har inte velat uttala sig om varför umgänget 

inte fungerat. Hennes mamma menar att umgänget bland annat inte fungerat för att dottern är 

rädd för sin pappa, för att det är stökigt och stressigt hos honom och för att han förmått henne 

att sova över. Mannen uppger att dottern inte är rädd för honom men vidgår att det är lite 

högre tempo i hans hem jämfört med kvinnans, något som dottern dock har vant sig vid. 

Vid tiden för tingsrättens prövning var flickan nio år gammal och, enligt domstolen, tydligt 

påverkad av föräldrarnas konflikt. Vad kvinnan uppgett om dotterns rädsla motsägs delvis av 

annan utredning och kan inte läggas till grund för bedömningen, menade tingsrätten. Tidigare 

hade kvinnan sagt att hon önskade att dottern skulle ha ”så lite umgänge som möjligt” med 

pappan, att hon kände en ”inneboende glädje” om dottern skulle slippa träffa honom och att 

hon kan tänka sig att bryta kontakten med dottern om mannen skulle få vårdanden om henne 

eller om boendet skulle bli växelvis. 

Tingsrätten, som konstaterade att hela utredningen genomsyras av uttalanden av samma 

karaktär, bedömde att det var stor risk att flickan hade påverkats av sin mammas negativa 

inställning till umgänge, att hon vill göra sin mamma till lags och därför hamnat i en 

lojalitetskonflikt i umgängesfrågan. Med hänvisning till kvinnans inställning fann tingsrätten 

att vårdanden om flickan skulle flyttas över från henne till mannen, trots att detta på kort sikt 

skulle innebära en mycket stor förändring för flickan. I ett längre perspektiv menade 

tingsrätten att hon skulle få en möjlighet att skapa en god och nära relation till båda sina 

föräldrar och sin släkt i övrigt. Tingsrätten överlät åt parterna att göra upp om umgänge 

mellan kvinnan och dottern. 

Nu ändrar hovrätten domen genom att bland annat förplikta kvinnan att vid vite om 10 000 

kronor överlämna dottern till mannen. Hovrätten instämmer i huvudsak med vad tingsrätten 

anfört och konstaterar att någon förändring inte skett. Därmed framstår alla möjligheter till en 
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frivillig medverkan från kvinnans sida som uttömda, vilket riskerar att leda till att flickan 

berövas all kontakt med sin pappa och hans del av släkten. 

Hovrätten finner därför att det är mannen som bäst kan tillgodose flickans grundläggande 

behov av en varaktig och positiv kontakt med båda sina föräldrar. Han har ordnat kontakt med 

en barnpsykolog för att underlätta, den utan tvivel svåra, flytten för dottern. 

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att flickans långsiktiga intresse av en fungerande 

kontakt med båda föräldrarna överväger de kortsiktiga konsekvenserna. Mannen ska därför 

anförtros ensam vårdnad om dottern. Med hänvisning till att det är osannolikt att kvinnan 

frivilligt skulle medverka till ett överlämnade av dottern till mannen föreligger särskilda skäl 

att förelägga kvinnan att vid vite lämna ifrån sig dottern. 

 

 

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 13 december 2013 i mål T 929-13 (Ej PT i HD 

T 285-14) 

 

En man yrkade i tingsrätten att han skulle tillerkännas ensam vårdnad om sin idag åttaåriga 

dotter. Flickans mamma hade tidigare haft ensam vårdnad och mannen hade inte träffat sin 

dotter ensam efter 18 månaders ålder. 

Domstolen konstaterade inledningsvis att förutsättningarna för gemensam vårdnad var 

uttömda, bland annat i avsaknad av kommunikation och tillit mellan föräldrarna. Flickans 

mamma och hennes föräldrar, som även de hörts i tingsrätten, hade enligt tingsrätten givit en 

”närmast oresonligt svart bild” av pappan. Domstolen exemplifierade bland annat detta med 

att flickans mormor undvek att använda ordet ”pappa” och överlag uppgav att hon försökte 

prata om honom ”så lite som möjligt”. 

Rätten noterade vidare ”ett oroväckande mönster av halvhjärtade försök till etablerad kontakt 

mellan dotter och far som – medvetet eller omedvetet – saboterats”. Domstolen ansåg även att 

flickans mamma och morföräldrar genom ord och handlingar ”närmast hamrat in” budskapet 

”pappa är farlig”. 

Domstolen ansåg vidare att flickans mamma hade visat ”en närmast flagrant oförmåga att 

göra skillnad på sin egen bild av flickans pappa och flickans behov av en god kärleksfull 

kontakt med honom”. Att parterna bråkat i samband med separationen flera år tidigare kunde 

inte förklara missförhållandena, utan verkade snarare var ett svepskäl för att obstruera 

kontakten mellan pappa och dotter, ansåg domstolen. 

Pappan framstod vidare som en fullgod förälder, med ödmjukhet inför de svårigheter som en 

överflyttning av vårdnaden skulle innebära. Även med beaktande av dessa svårigheter, som på 

kort sikt ansågs som stora, fann rätten att pappan bättre kunde tillgodose flickans behov av 

båda sina föräldrar. Han tillerkändes därför ensam vårdnad. 

Hovrätten gör nu, efter överklagande från mamman, motsvarande bedömning och fastställer 

tingsrättens dom. Domstolen noterar särskilt att pappan genom åren på olika sätt försökt få en 

närmare relation med dottern, men på olika sätt närmast motarbetats av mamman, som liksom 

sina föräldrar uppvisat en mycket negativ inställning till flickans pappa. Vid tillfällen då 

mamma och dotter oplanerat sprungit på flickans pappa i samhället där de bor har mamman 

antingen lämnat platsen eller helt ignorerat pappan. Mamman har även gjort försök att stänga 

pappan ute när det handlar om information från dotterns skola. 
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Domstolen uttalar vidare att det närmast bör vara självklart att som förälder uppmuntra och 

stödja barnets relation med den andra föräldern, även om barnet periodvis uttrycker motvilja 

till kontakt. Flickans mamma har istället tagit fasta på flickans motvilja och använt det som ett 

skäl att avskära kontakten mellan far och dotter och i förlängningen brustit i sitt 

föräldraansvar genom att utan godtagbara skäl motarbeta relationen mellan pappa och dotter. 

Ingenting i målet tyder på att flickans pappa skulle vara en olämplig vårdnadshavare och han 

har även uttryckt att han, om han skulle få vårdnaden, vill att dottern ska ha en nära och god 

kontakt även med sin mamma. Omständigheterna talar enligt hovrätten därmed för att han ska 

tillerkännas ensam vårdnad, även om flickan bott hela sitt liv med sin mamma och endast haft 

förhållandevis sporadiska kontakter med sin pappa. 

De yttre förändringarna bör inte bli alltför stora, eftersom föräldrarna bor nära varandra och 

pappan har även uttryckt att han är beredd att medverka i socialtjänstens planering och låta 

överflyttningen ta den tid som behövs. Problemen vid överflyttningen bör enligt hovrätten 

även vara övergående samtidigt som en överflyttning i ett längre perspektiv skapar 

förutsättningar för flickan att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar. 

Tingsrättens dom om överflyttning av vårdnaden fastställs därför av hovrätten. 

 

 

Svea hovrätts dom den 20 november 2013 i mål T 3959-13 

 

En man och en kvinna, som gifte sig i augusti 1996 och skild sig 2011, har tillsammans en nu 

tolvårig son. Kvinnan yrkade i tingsrätten att vårdnaden om pojken skulle tillkomma henne 

ensam, något som mannen motsatte sig. Familjerättsbyrån föreslog, trots att tidigare 

överenskommelser om umgänge och samarbetssamtal inte kommit till stånd, att vårdnaden 

fortsatt skulle vara gemensam och att pojken skulle ha sitt stadigvarande boende hos kvinnan. 

Tingsrätten konstaterade att mannen inte hade träffat sonen på två år, bland annat på grund av 

att han respekterat att pojken inte velat träffa honom. Kvinnan uppvisade en mycket negativ 

inställning till mannen, och vårdnadsutredningen uttalade bland annat att det fanns en stor risk 

att han skulle bli utesluten helt från sitt föräldraskap om hon skulle få ensam vårdnad. 

Av utredningen framgick vidare att skolan hyser stark oro för pojken, som har flera allergier, 

och som beskrivs som lågmäld, inåtvänd, överbeskyddad och styrd. En person beskriver 

honom som en robot. Mot denna bakgrund drog tingsätten slutsatsen att pojken behöver stöd 

genom socialtjänsten och/eller BUP. Kvinnan har uppgett att hon i och för sig är beredd att 

söka hjälp för pojkens räkning, men har förklarat att han mår bra och att hon inte ser att det 

finns ett sådant behov. Vårdnadsutredarna har däremot funnit det utrett att mannen skulle 

tillgodose pojkens behov av vårdinsatser. En eventuell överflyttning skulle dock inte kunna 

göras utan stödinsatser. Att pojken och hans pappa inte haft kontakt med varandra på två år 

talade också i viss mån mot en överflyttning. Tingsrätten menade att pojkens reaktioner 

gentemot sin pappa framstår som så anmärkningsvärda att det finns allvarliga farhågor för 

hans framtida utveckling och att det därmed är absolut nödvändigt att får hjälp. Det var även 

av yttersta vikt att pojken får möjlighet att skapa sig en realistisk bild av sina allergier. Den 

erforderliga hjälpen menade tingsrätten att han endast kunde få om vårdnaden anförtros 

mannen. 

Tingsrättens ordförande ansåg dock att pojkens kraftiga avståndstagande mot sin pappa utgör 

hinder mot att vårdanden om honom i nuläget flyttas över till mannen. Istället ansåg 
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ordföranden att vårdanden även i fortsättningen skulle tillkomma föräldrarna gemensam och 

att pojken skulle ha sitt stadigvarande boende hos kvinnan. 

Hovrätten delar nu tingsrättens ordfarandes skiljaktiga mening att pojkens kraftiga 

avståndstagande, med beaktande av hans ålder och mognad, medför att ensam vårdnad för 

mannen inte kan komma ifråga. Med hänvisning till att pojkens kontakt med sin pappa i 

sådant fall riskerar att gå helt förlorad, anser hovrätten att inte heller kvinnan kan få ensam 

vårdad om honom. Hovrätten ansluter sig istället till vårdnadsutredarnas och tingsrättens 

ordförandes bedömning att det bästa för pojken är att vårdnaden utövas av parterna 

gemensamt. 

 

Göta hovrätts dom den 7 februari 2014 i mål T 2388-13 
 

Ingen av föräldrarna är enligt hovrätten olämplig som vårdnadshavare. Mamman anses 

visserligen bära ett tungt ansvar för att umgänget mellan pappan och sonen inte har fungerat. 

Samtidigt konstaterar hovrätten att pappan inte heller har ansträngt sig för att få till stånd ett 

umgänge. Eftersom pojken alltid har bott hos sin mamma och inte träffat sin pappa på drygt 

ett år anser hovrätten att mamman ska få ensam vårdnad om den 9-åriga pojken. Hovrätten 

ändrar tingsrättens dom.  

 

 

Svea hovrätts dom den 2 april 2014 i mål T 9278-13 

 

Tingsrätten fann att en kvinna som aktivt har motverkat att tre barn har kontakt med sin pappa 

och inte förmår att sätta deras behov av en normal kontakt med honom och sin storebror 

framför sitt eget behov att markera avståndstagande inte är lämplig att ha ensam vårdnad om 

dem. Enligt tingsrätten var det förenligt med barnens bästa att mannen också har del i 

vårdnaden om dem, trots att han tidigare dömts för våld mot kvinnan. Nu konstaterar 

hovrätten att samarbetet mellan föräldrarna inte fungerat sedan separationen i början av år 

2012 och att de inte haft någon kontakt med varandra gällande barnen efter tingsrättens dom. 

Kvinnan vill inte ha någon kontakt med mannen på grund av de brott som han utsatt henne för 

och mannen har inte visat något intresse för att upprätthålla någon kontakt med kvinnan 

rörande barnen. Hovrätten har därmed svårt att se hur en gemensam vårdnad skulle kunna 

fungera. Dessutom har de två äldre barnen, som snart fyller 18 respektive 14 år, uppgett att de 

inte vill att mannen har insyn i deras liv eller kontakt med skolan. Det yngsta barnet, snart tolv 

år gammal, har också uppgett att han inte önskar kontakt med sin pappa. Sammantaget anser 

hovrätten att det är bäst för barnen att vårdnaden om dem tillkommer deras mamma ensam. 

En skiljaktig nämndeman vill fastställa tingsrättens dom. 

 

Svea hovrätts dom den 7 maj 2014 i mål T 5537-13 (Ej PT i HD) 

 

Hovrätten finner att det ur ett långsiktigt perspektiv är bäst för barnen att pappan får ensam 

vårdnad och att han kommer tillgodose barnens behov av båda sina föräldrar. Mamman har 

tagit med barnen till okänd ort och gått emot tingsrättens beslut om umgänge. Det har förvisso 

inte framkommit att någon av föräldrarna brustit i den dagliga omvårdnaden av barnen men 

gemensam vårdnad är utesluten på grund av samarbetsproblem. Hovrätten påpekar även att 

mamman inte har tagit ansvar för sin del i parternas samarbetsproblem.  
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Föräldrarna, som blev ett par i slutet av 1990-talet och separerade i början av hösten 2009, har 

två barn tillsammans, födda 2001 respektive 2003. I samband med separationen kom man 

överens om att vårdnaden skulle vara gemensam och att barnen skulle bo varannan vecka hos 

dem. Mannen ansåg att överenskommelsen inte fungerade och väckte därför talan mot 

kvinnan. Tingsrätten beslutade dock i mars 2011 att ge kvinnan ensam vårdnad. Barnen skulle 

enligt avgörandet ha umgänge med sin pappa på visst sätt, bland annat varannan vecka och 

vartannat skollov. 

Därefter väckte mannen talan på nytt, men tingsrätten fann i maj 2013 inte skäl att flytta 

vårdnaden från kvinnan. Tingsrätten begränsade däremot umgängesrätten under sommaren till 

fyra veckor med hänvisning till att barnen inte skulle vara ifrån den andra föräldern under en 

allt för lång period. Barnens umgänge med sin pappa skulle trappas upp successivt. 

Nu upphäver hovrätten tingsrättens domslut och bestämmer istället att mannen ska ha ensam 

vårdnad om barnen, samt avslår kvinnans umgängesyrkande. Hovrätten konstaterar att 

mannen bara haft umgänge med ett av barnen, i samband med sitt bröllop, sedan 

tingsrättsdomen kom och att barnen inte varit på plats vid övriga umgängestillfällen. Kvinnan 

registrerades som utvandrad i juni 2013 och dottern är inte längre svensk medborgare. 

Kvinnan har även informerat skolan om att barnen inte kommer tillbaka dit. 

I september 2013 beslutade hovrätten interimistiskt att mannen skulle ha ensam vårdnad om 

barnen. Hovrätten konstaterar nu att kvinnan har brutit mot tingsrättens beslut om umgänge 

genom att ta med sig barnen till okänd ort, och att hon därmed har visat att hon inte 

medverkar till att ge barnen möjlighet att ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Att 

beröva barnen sin far talar vidare i hög grad mot kvinnans lämplighet som vårdnadshavare. 

Kvinnan har inte heller själv deltagit, eller låtit barnen delta, i erbjuden behandling. 

Kvinnan har uppgett att hon vill skydda barnen mot mannen, som tidigare är dömd för grovt 

vållande till annans död, men hovrätten konstaterar att utredningen inte ger stöd för att han 

skulle ha behandlat dem illa. Tidigare har barnen haft det bra hos sin mamma, men idag vet 

man inte om de går i skolan och om deras grundläggande behov är tillgodosedda. Det kan 

enligt hovrätten inte uteslutas att barnen måste leva dolda eller på flykt, vilket i så fall kan 

påverka deras möjlighet att ha normala kontakter. På grund av dessa osäkerhetsmoment bör 

barnens behov av kontinuitet i tillvaron inte tillmätas lika stor betydelse än annars. 

Bortsett från det senaste året har barnen haft en god relation till sin pappa, vilket talar för att 

de bör kunna återskapa en god relation till honom inom rimlig tid. Hovrätten är övertygad om 

att han kommer att verka för att en överflyttning av vårdnaden ska bli så skonsam som möjligt 

för barnen och att han och hans hustru kan behöva stödinsatser för hela familjen. Mannen har 

vidare uppgett att han kommer att verka för att barnen i så fall kommer att kunna upprätthålla 

en nära och god relation med sin mamma. Sammantaget anser hovrätten därför att vårdnaden 

ska flyttas över från kvinnan till mannen. 

En skiljaktig nämndeman anser att tingsrättens dom ska stå fast. 

 

Hovrättens för Övre Norrland dom den 12 juni 2014 i mål T 76-14 (Ej PT i HD) 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna avseende bland annat vårdnad om deras nu 

femåriga son. Kvinnan hade ensam vårdnad om sonen, och mannen yrkade bland annat att 

han skulle tillerkännas ensam vårdnad. Tingsrätten konstaterade att parterna hade en 

http://www.lexnova.se/article.php?artikelid=59694
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djupgående konflikt och att ensam vårdnad var nödvändig. Vidare anförde domstolen att det 

trots kvinnans uppgifter inte framkommit något som tydde på att mannen utsatt henne eller 

sonen för våld eller hot. Tingsrätten konstaterade även att kvinnan motverkat umgänge med 

mannen. Mot bakgrund av bland annat att sonen bott hela sitt liv hos kvinnan, fann dock 

tingsrätten att hon skulle tillerkännas fortsatt ensam vårdnad och gav sonen viss umgängesrätt 

med mannen. Kvinnan ålades även vid vite om 5 000 kronor att överlämna sonen vid 

umgängestillfällena. Domen överklagades till hovrätten, som konstaterar att kvinnan vid 

tingsrättsförhandlingen inte berättat om en förestående flytt och därigenom bidragit till beslut 

om umgänge som i delar inte är lämpligt eller genomförbart och att inget umgänge kommit till 

stånd efter domen. Vidare anför domstolen att ansvaret för bristerna i umgänget vilar 

väsentligen på kvinnan, men att en flytt skulle vara en stor omställning för sonen. Efter en 

samlad bedömning finner dock hovrätten att överflyttning av vårdnaden till mannen är mest 

förenligt med sonens bästa. Pojken har dock rätt till umgänge med sin mamma. Ett 

hovrättsråd är skiljaktig och anser att kvinnan ska ha fortsatt ensam vårdnad om sonen. 

 

 

Hovrättens för Övre Norrland dom den 5 november 2014 i mål T 518-14 

 

Ett par hade separerat år 2008 när deras gemensamma son var fem år gammal, och sonen hade 

sedan dess stadigvarande bott hos mamman. Parterna hade tvistat om sonens vårdnad, boende 

och umgänge i två mål vid tingsrätten. I det andra målet kom parterna överens om att 

mamman skulle ha ensam vårdnad om sonen, men att sonen skulle ha ett utökat umgänge med 

pappan. Efter att mamman plötsligt tog med sig den då tioåriga sonen och flyttade till Luleå i 

augusti 2013 väckte pappan på nytt talan i tingsrätten.  

Pappan anförde att det skulle vara för sonens bästa att han fick bo hos honom, eftersom sonen 

då skulle få bo kvar i Bureå där han bott i hela sitt liv och gå på sin vanliga skola. Mamman 

hade överrumplat både honom och sonen med flytten, och sonen hade mått mycket dåligt efter 

detta. Mamman anförde att hon hade haft den huvudsakliga vårdnaden och omsorgen om 

sonen i hela hans liv och att hon utgjorde hans trygga punkt. Hon anförde också att hon flyttat 

till Luleå på grund av ett nytt jobb, och att hon fått detta besked väldigt sent och inte avsett att 

överrumpla vare sig sonen eller pappan. 

Tingsrätten konstaterade att både föräldrarna framstod som omdömesgilla, lämpliga och 

kärleksfulla föräldrar. Rätten ansåg vidare att mamman gjort sig skyldig till så kallat 

umgängessabotage när hon flyttade med sonen till Luleå och därmed omöjliggjorde 

vardagsumgänge mellan sonen och pappan. Hon hade dessutom ställt in flertalet 

umgängestillfällen med pappan och därmed brutit mot den tidigare tingsrättsdomen. Sonen 

hade också vid upprepade tillfällen sagt att han hellre ville bo hos sin pappa. Eftersom sonen 

var så djupt indragen i tvisten ansåg domstolen dock att hans vilja inte kunde sägas vara helt 

utrönad. 

Eftersom uppgifterna om hur sonen trivdes hos mamman i Luleå gick isär ansåg domstolen 

inte heller kunna avgöra hur sonen trivdes där. Rätten instämde dock med pappan att det var 

lättare för mamman att umgås med sonen i den tidigare hemstaden, eftersom hon hade kvar 

sin bostad och sin särbo där, än vad det var för pappan att umgås med sonen i Luleå. Med 

hänsyn till att barnets behov av kontakt med båda föräldrarna enligt rätten skulle tillmätas 

största vikt skulle pappan därför tillerkännas ensam vårdnad om sonen. 

Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom och ger mamman ensam vårdnad. Rätten instämmer i 

tingsrättens bedömning att mammans plötsliga flytt utgjort umgängessabotage. Domstolen 

uppfattar att pojken är arg över att mamman flyttat med honom, men att han i fråga om sitt 
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boende är mycket ambivalent och starkt påverkad av föräldrarnas konflikt. Det anses också 

utrett att pojken funnit sig väl tillrätta i Luleå. Eftersom det saknas förutsättningar för 

gemensam vårdnad, anser domstolen sammantaget att det bästa för sonen är att även i 

fortsättningen bo hos sin mamma. 

En domare är skiljaktig och anför att mammans beteende att rycka upp sonen från sin 

boendemiljö från en dag till en annan var ett ”anmärkningsvärt agerande” och inte förenligt 

med sonens bästa. Pojken ska snart fylla elva år, och enligt domaren måste sonens vilja 

beaktas i bedömningen vad som är bäst för honom. Eftersom alla uppgifter tyder på att han 

helst vill bo hos sin pappa ska han anförtros ensam vårdnad om sonen. 
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Kontinuitetsprincipen  

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 29 oktober 2014 i mål T 2025-14 
 

Mamman till en idag fyraårig pojke yrkade vid tingsrätten om ensam vårdnad om sonen. 

Föräldrarna hade träffats i Sverige och sedan åkt tillsammans till Iran. Mamman hade 

sedermera återvänt ensam till Sverige. Det hade tidigare fattats beslut om att sonen skulle bo 

tillsammans med pappan i Iran och att han skulle ha rätt till umgänge med mamman. Inget 

umgänge hade dock genomförts. Tingsrätten konstaterade att det inte fanns något fungerande 

samarbete mellan föräldrarna och därmed saknades förutsättningar för gemensam vårdnad. 

Vidare ansågs goda förutsättningar föreligga för båda föräldrarna att fungera som 

vårdnadshavare för pojken. Pojken, som lider av autism, har särskilda behov som enligt rätten 

kunde tillgodoses i Iran såväl som i Sverige. Pappan hade dock vid flera tillfällen underlåtit 

att efterkomma vad domstolarna beslutat i umgängesfrågan och tingsrätten ansåg att han hade 

kunnat göra mer för att tillgodose pojkens behov av en bibehållen relation till mamman. Trots 

att pojken funnit sig tillrätta hos pappan ansågs bristen hos honom så allvarlig att rätten fann 

det bäst för pojken att mamman tillerkändes vårdnaden. Efter överklagande från pappan 

ändrar nu hovrätten underinstansens dom. Domstolen anser att pappans tidigare ovillighet att 

medverka till umgänget är av allvarligt slag och talar till mammans fördel i vårdnadsfrågan. 

Mot detta ställs dock att sonen, som varit bosatt i Iran sedan 2011, funnit sig tillrätta i 

bostadsorten, att påbörjad behandling som visat sig effektiv skulle behöva avbrytas vid flytt 

till Sverige och att det finns risk för att den positiva utvecklingen han genomgått ska förstöras. 

Vid en samlad bedömning finner hovrätten att sonens behov av kontinuitet och stabilitet väger 

tyngst och att det är bäst för honom att vårdnaden tillerkänns pappan. Ett hovrättsråd är dock 

skiljaktigt och vill fastställa tingsrättens domslut.  

 

 

Hovrättens för Övre Norrland dom den 5 november 2014 i mål T 518-14 
 

Trots att mamman har saboterat umgänget mellan den 11-åriga sonen och pappan flera 

gånger, bl.a. har hon utan förvarning flyttat tillsammans med sonen till Luleå, och sonen har 

tydligt uttryckt att han vill bo med sin pappa anser hovrätten mot bakgrund av 

kontinuitetsprincipen att det är bäst för sonen att han även fortsättningsvis bor med sin 

mamma. Hovrätten ändrar tingsrättens dom där pappan tillerkändes ensam vårdnad och 

anförtror mamman vårdnaden om sonen. Ett hovrättsråd är av skiljaktig mening och vill 

fastställa tingsrättens dom. 

 

Svea hovrätts dom den 15 januari 2015 i mål T 6820-14 (ej PT i HD) 
 

Mamman till en nu treårig flicka yrkade ensam vårdnad om dottern. Pappan motsatte sig detta 

och yrkade att vårdnaden fortsättningsvis skulle vara gemensam. Han yrkade vidare att 

boendet skulle vara växelvist eller att dottern i vart fall skulle ha rätt till umgänge med sin 

pappa. Mamman motsatte sig alla former av umgänge. Mamman påstod att föräldrarnas 

samarbetsproblem var så stora att gemensam vårdnad inte var möjlig. Hon hävdade även att 

pappan hade misshandlat henne och brustit i omsorgen om dottern genom att ge henne stark 

mat. Tingsrätten ansåg dock inte att det fanns bevis som styrkte att pappan varit våldsam. 

Rätten fann det heller inte visat att pappan brustit i omsorgen om dottern. Parterna hade dock 

inte haft kontakt på drygt ett år. Eftersom kommunikationen parterna emellan är mycket dålig 

ansåg tingsrätten att gemensam vårdnad inte var lämpligt. Bland annat eftersom dottern 
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stadigvarande bott hos mamman ansåg tingsrätten att mamman ska få ensam vårdnad om 

dottern. Tingsrätten förordnade dock att flickan ska ha rätt till sedvanligt umgänge sin pappa. 

Även hovrätten finner nu att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad. 

Kontinuitetsprincipen talar för att mamman ska anförtros vårdnaden om dottern. Dock är det 

även av största vikt att dottern får en god kontakt med båda föräldrarna. Mamman har 

uttryckligen sagt att hon inte vill att dottern ska träffa pappan ensam, vilket kunde peka mot 

att pappan ska få ensam vårdnad. Det finns däremot inget som tyder på att mamman tidigare 

hindrat umgänge mellan pappan och dottern. Genom en samlad bedömning finner hovrätten 

att mamman ska få ensam vårdnad om dottern. Det umgänge som tingsrätten förordnade om 

ska dock utökas något. 

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 5 november 2014 i mål T 1441-14 (Ej PT i 

HD) 
 

Efter överenskommelse mellan föräldrarna till en femårig flicka och sjuårig pojke hade beslut 

om gemensam vårdnad fattats. Vidare hade det beslutats att sonen skulle vara bosatt hos 

pappan och dottern hos mamman. Efter stämning tillerkände sedan tingsrätten mamman 

ensam vårdnad om båda barnen. Av utredningen framkom att föräldrarna hade stora 

samarbetsproblem. Vidare framstod kommunikationen kring barnen som skör och oro fanns 

för att föräldrarna satte sin konflikt framför barnens intressen och behov. Motsättningarna 

mellan föräldrarna ansågs ha sådan karaktär att den gemensamma vårdnaden skulle upplösas, 

trots den konstaterade risken för vårdnadsförälderns bristande upplysningsskyldighet 

gentemot den andra föräldern. Ingen av föräldrarna bedömdes olämpliga som vårdnads- och 

boendeförälder men utredningen visade att pappan hade svårast att skärma sig från parternas 

konflikt och att han, tillsammans med mammans tidigare partner, hade agerat negativt mot 

mamman och barnen. Tingsrätten ansåg att pappan brast i sitt föräldraansvar genom att inte 

tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det ansågs vara 

bäst för barnen att tillerkänna mamman ensam vårdnad, vilket också gav syskonen fördelen 

att dela tillvaron och vardagen med varandra. Rådmannen var dock skiljaktig och ansåg att 

pappan skulle få ensam vårdnad om sonen eftersom han hade bott hos pappan sedan ett och 

ett halv års ålder och hade särskilda behov av stabilitet och kontinuitet. Efter överklagande 

från pappan avseende sonen ändrade hovrätten domen och tillerkände honom ensam vårdnad. 

Domstolen anförde att det av den så kallade kontinuitetsprincipen följer att försiktighet med 

att flytta barn från dess invanda miljö ska iakttas. Med hänsyn bland annat till att sjuåringen 

hade svårigheter i skolan och i samspelet med andra barn var det angeläget att han inte rycktes 

upp från sin invanda miljö och pappan tillerkändes därför vårdnaden om honom.  
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Olämplighet av annat slag 

 

Svea hovrätts dem den 2 oktober 2014 i mål T 2406-14 (Ej PT i HD) 

En man och en kvinna hade sedan ett par år befunnit sig i en vårdnadstvist angående sin 

gemensamma, fem år gamla, dotter. Deras förhållande hade varit väldigt kort och kvinnan har 

haft ensam vårdnad om dottern sedan födseln. Mannen medgavs senare umgänge av 

tingsrätten. Umgänget visade sig dock inte fungera och domstolen beslutade därför att det 

skulle upphöra. Mannen inkom senare med en stämningsansökan till tingsrätten och yrkade att 

vårdnaden skulle tillkomma honom ensam, alternativt att vårdnaden skulle vara gemensam 

men att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. I tredje hand yrkade han att 

dottern skulle ha rätt till umgänge med honom enligt en särskild plan. Som grund för sina 

yrkande anförde mannen att kvinnan, bland annat genom att ”flytta runt”, var olämplig som 

vårdnadshavare. Han anförde vidare att dottern redan hade gått i sju olika förskolor. Han 

ansåg sig själv, som hela har tiden bott på ett och samma ställe tillsammans med två söner 

från ett tidigare förhållande och har fast arbete, vara en lämpligare vårdnadshavare och 

boendeförälder än hon. Kvinnan motsatte sig mannens yrkande och anförde att flyttarna bland 

annat berott på att mannens aggressiva och hotfulla beteende. Tingsrätten avfärdade dock den 

förklaringen så som orimlig då flyttarna skett inom ett mycket begränsat område i södra 

Sverige. Domstolen bedömde emellertid att flickan, med hänsyn till den mängd yttre 

förändringar som hon hittills varit utsatt för, löpte en större risk för att fara illa om hon 

dessutom skulle skiljas från sitt stadigvarande boende hos sin mamma och lämnade mannens 

första- och andrahandsyrkande utan bifall. Umgängesyrkandet bifölls dock. Efter 

överklagande ändrar nu hovrätten domen endast marginellt genom att justera planen för 

umgänget något. Hovrättsassessorn och en nämndeman är dock skiljaktiga och menar att 

flickan har bäst förutsättningar att få växa upp under trygga och stabila förhållanden om hon 

bor hos sin pappa. 

 

Svea hovrätts dom den 7 november 2014 i mål T 4340-14 

 

Tingsrätten och hovrätten konstaterar att en kvinna lever under hot från sin familj och att 

denna hotbild är sådan att hon riskerar att dödas om familjen får reda på var hon bor. Hennes 

f.d. man har hotat att avslöja hennes adress för familjen, vilket enligt hovrätten innebär att 

hans lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Hovrätten anser att kvinnan är mest 

lämpad som vårdnadshavare för den sjuåriga dottern. Eftersom det finns risk för att pappan 

kommer att avslöja deras nya bosättningsadress föreligger för närvarande inte förutsättningar 

för umgänge mellan pappan och dottern. Ett hovrättsråd är skiljaktigt beträffande skälen. 

 

Göta hovrätts dom den 28 januari 2015 i mål T 2149-14 

 

En sjuårig flicka hade sedan hon började i förskoleklass haft sitt stadigvarande boende hos sin 

mamma. Innan dess hade hon bott i tiodagars- respektive artondagarsperioder hos båda sina 

föräldrar och gått i förskola på bägge orterna, allt i enlighet med ett tidigare domstolsbeslut. 

Mamman kom dock sedermera att yrka att tingsrätten skulle begränsa umgänget med pappan. 

Pappan däremot ansåg att det var bäst för flickan att hon fick ha sitt stadigvarande boende hos 
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honom eller i vart fall att umgänget ändrades i enlighet med vad han yrkat för egen del. Han 

menade att dotterns utåtagerande beteende i skolan berodde på att rutinerna inte fungerade hos 

mamman. Tingsrätten fann inte något som indikerade att en flytt till pappan skulle vara 

negativ för dottern. Domstolen lade dock särskild vikt vid att flickan sedan länge varit 

stadigvarande boende hos mamman och ansåg, vid en sammantagen bedömning av 

omständigheterna i målet, att hon skulle bo kvar där. Flickan skulle dock även i fortsättningen 

ha rätt till ett omfattande umgänge med pappan, beslutade tingsrätten. Efter överklagande gör 

nu hovrätten en annan bedömning. Domstolen ställer sig frågande till om mamman verkligen 

förstått allvaret av dotterns problem i skolan och finner vid en samlad bedömning att det är 

förenligt med dotterns bästa att hon har sitt stadigvarande boende hos pappan. Hovrätten tar 

inte ställning i frågan om umgänge då något sådant yrkande inte framställts. 

 

Svea hovrätts dom den 17 mars 2015 i mål T 11150-13 

 

Trots att familjen har fått stöd av familjepedagoger är samarbetssvårigheterna lika omfattande 

som tidigare och den gemensamma vårdnaden om den 8-åriga flickan ska därför upplösas 

menar hovrätten. Eftersom mamman inte medverkat till erforderliga läkarkontakter och inte 

fullt ut agerat för att det ska kunna klargöras vad flickans sjukdomsproblem beror på anser 

hovrätten att det finns sådana orosmoment när det gäller flickans fysiska och psykiska 

välbefinnande, samt att hennes utveckling kan komma utvecklas i en negativ riktning vid ett 

boende hos mamman. Pappan bör därför anförtros vårdnaden ensam. 
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LVU 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 9 oktober 2014 i mål T 397-14 

 

En mamma till en idag tvåårig flicka yrkade vid tingsrätten om bland annat ensam vårdnad 

om dottern. Utredningen visade att pappan, som inte hade permanent uppehållstillstånd i 

Sverige, hade lämnat Sverige och inte återvänt förrän några månader efter födseln. Mamman 

hade efter en traumatisk förlossning där flickans tvillingsyster avlidit bott med dottern på ett 

barnhem. Sedermera hade dottern på grund av mammans bristande föräldraförmåga 

tvångsomhändertagits med stöd av lagen med bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Mamman hade följt dotterns utveckling genom planerat umgänge. Pappan hade däremot inte 

tagit vara på de möjligheter till umgänge som funnits. Vidare hade han enligt rätten också 

visat på bristande föräldraansvar genom att inte ha återvänt till Sverige under en period när 

både mamman och dottern varit i behov av stöd. Mot denna bakgrund samt eftersom 

utredningen visade att föräldrarna inte hade någon kontakt eller samarbete kring dottern och 

ovisshet rådde om pappan skulle få stanna i landet fann tingsrätten att det var bäst för dottern 

att mamman skulle ha ensam vårdnad. En nämndeman var skiljaktig och ansåg att föräldrarna 

skulle ha gemensam vårdnad eftersom samarbetssvårigheterna inte var så allvarliga. Efter 

överklagande från pappan ändrar nu hovrätten domen och förordnar om gemensam vårdnad. 

Pappan hade fått förlängt uppehållstillstånd och rätten anför att frågan om uppehållstillstånd 

inte utgör något skäl mot gemensam vårdnad. Vidare har pappan inte lämnat landet sedan 

dotterns födsel och det har enligt rätten inte framkommit någon väsentlig fråga angående 

dottern som föräldrarna varit oense om. Rätten anför att gemensam vårdnad i högre 

uträckning kan tillgodose barnets behov av en god och nära relation med båda föräldrarna. 

 

 

Göta hovrätts dom den 3 februari 2015 i mål T 2033-14 

 

Efter att pappan till en idag nioårig pojke yrkat på ensam vårdnad beslutade Örebro tingsrätt 

att vårdnaden skulle tillkomma mamman. Parterna hade tidigare haft gemensam vårdnad och 

pojken hade, innan han placerades i familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU, bott hos mamman. Inledningsvis konstaterade tingsrätten, framförallt mot 

bakgrund av LVU-omhändertagandet, att parterna har svåra samarbetsproblem som drabbar 

sonen. Därför var gemensam vårdnad inte förenligt med barnets bästa. I en vårdnadsutredning 

hade föreslagits att mamman skulle få ensam vårdnad, något som senare hade tagits tillbaka. 

Utredningen visade att ingen av föräldrarna ansågs vara lämplig vårdnadshavare och att de var 

likvärdiga i den omedelbara omvårdnaden. Pojken hade dock före tiden för LVU-

omhändertagandet till största delen bott hos mamman och rätten ansåg att det inte fanns 

tillräckliga skäl att flytta honom från den invanda miljön. Domstolen beslutande därmed om 

ensam vårdnad för mamman samt att pojken skulle ha omfattande umgänge med pappan. 

Rådmannen var skiljaktig och ansåg att pappan skulle få ensam vårdnad. Efter överklagande 

ändrar nu Göta hovrätt domen. Utredningen visar att sonen varit djupt indragen i parternas 

konflikter. Rätten anser att boendet hos mamman inte har fungerat och att mammans agerande 

i samband med LVU-omhändertagandet har varit olämpligt. Vidare har hon inte medverkat 

till umgänget med pappan. Rätten framhåller att erfarenheterna av pappan som boendeförälder 

är begränsade i och med att pojken till största delen har bott hos mamman. Det har dock 

framkommit att pappans umgänge har fungerat bra, att han har samtyckt till 

familjehemsplaceringen och att han har ett stabilt socialt nätverk. Enligt rätten ska inte alltför 

stor vikt läggas vid att pojken tidigare har bott hos mamman. Domstolen anser det bäst för 

pojken att pappan får ensam vårdnad och sonen tillerkänns umgänge med mamman. 
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Barns vilja 
 

NJA 1995 s 398 

 

RH 2007:42 

 

Föräldrarna har tidigare varit gifta. De har två barn, ett över 18 år och en son född 1993. 

Föräldrarna är oense om vilken skola sonen skall gå i. Mor vill få ensam vårdnad för att kunna 

bestämma om skolan medan fadern vill ha fortsatt gemensam. Fadern är också rädd att 

umgänget mellan honom och sonen kommer att försämras om modern får ensam vårdnad.  

Tr: Enbart frågan om byte av skola kan inte tillåtas få styra frågan om den gemensamma 

vårdnaden skall upplösas. Detta särskilt då det varken på kort eller lång sikt kan anses finnas 

väsentliga fördelar med ett skolbyte. Risk finns också att ensam vårdnad för modern skulle 

kunna försvåra ett umgänge mellan far och son. Dom: Fortsatt gemensam vårdnad. 

Hovr: Sonen vill helst gå i den skola som modern vill men har inte utryckt någon önskan om 

att den gemensamma vårdnaden skall upplösas. Fastställer tingsrättens dom.  

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 10179-06 

 

Föräldrarna som tidigare varit gifta och har två söner 14 och 11 år. De misstror varandra och 

riktar anklagelser mot varandra om misshandel av pojkarna. De saknar all förmåga att 

samarbeta kring barnen. Det var därför uteslutet med gemensam vårdnad enligt tr. Modern 

fick interimistiskt ensam vårdnad om pojkarna men de har bott hos fadern i parternas tidigare 

gemensamma bostad. Kontakten mellan mor och barn har varit obefintlig sedan barnen 

flyttade till fadern. Barnen har sagt att de inte vill träffa sin mor. I tingsrätten fick fadern 

ensam vårdnad och modern umgänge en dag per vecka med kontaktperson. 

Hovr: Mor skall ha ensam vårdnad och far inget umgänge. Sedan barnen flyttade till fadern 

har deras beteende mot modern - utan någon egentlig förklaring - kommit att ändras påtagligt. 

Ett barns vilja kan inte utan vidare beaktas om omständigheterna är sådana att det inte kan 

uteslutas att barnet på ett eller annat sätt utsätts för otillbörlig påverkan. I 

vårdnadsutredningen har barnens verkliga vilja inte kunnat klarläggas. Det har inte 

framkommit att modern uttalat sig eller agerat på sådant sätt att detta skulle kunna förklara 

barnens avståndstagande mot henne. Hovr ansluter sig till socialtjänstens bedömning att 

barnens uppträdande och handlande mot modern har sin grund i påverkan från fadern. Fadern 

har ställt sig avvisande till att barnen får hjälp i sin situation medan modern förklarat att hon 

kommer att verka för att barnen får sådan hjälp. Det är mest förenligt med barnens bästa att 

modern får ensam vårdnad om dem. Förhållandena är sådana att det för närvarande framstår 

som olämpligt att förordna om ett umgänge mellan far och barn.  

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 368-06 

 

14-åring behöver enligt hovrätten inte umgås med sin far. Tingsrätten hade förordnat om 

begränsat umgänge. Dottern hade inget intresse av att umgås med sin far men tingsrätten 

ansåg att det var för hennes eget bästa att ha kontakt med fadern. Hovr upphäver förordnandet 

om umgänge eftersom dottern bestämt motsatt sig kontakt med sin far pga rädsla. Fadern hade 

bl.a. tvingat henne att stanna i Syrien.  
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Hovrättens för Västra Sverige dom i mål T 4812-06 

 

Barnen 17 och 16 år. Tingsrätten förordnade om stadigvarande boende hos modern och 

umgänge för fadern. Hovrätten ändrar domen på så sätt att barnen skall bo växelvis hos 

föräldrarna. Den äldre pojken har i hovrätten uttryckt att han vill bo växelvis. Hovrätten 

konstaterar att det föreligger vissa samarbetssvårigheter mellan föräldrarna men att detta inte 

är något hinder för växelvis boende med tanke på pojkarnas ålder.  

 

 

Göta hovrätts dom i mål T 3053-07  

 

Tingsrätten och hovrätten lämnade en fars yrkande om ensam vårdnad och umgänge utan 

bifall. Hovr: Djupgående konflikt mellan föräldrarna som påverkat dottern. Dottern har dock 

sedan länge varit rotad hos modern. Finns ej förutsättningar att ändra vårdnaden om dottern. 

Även om den 12-åriga dottern skulle ha tagit avstånd från sin far under påverkan av modern 

och sina äldre syskon går det inte att bortse från hennes uppfattning i fråga om umgänge och 

att ett umgänge inte synes kunna komma till stånd utan att flickan tvingades därtill.  

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 28 september 2010 i mål T 4754-09 

 

Hovrätten delar inte tingsrättens bedömning vad gäller frågan om barns boende. Tingsrätten 

fann att barnen skulle bo tillsammans med fadern på Aspö i Karlskrona istället för med 

modern i Göteborg då boendemiljön på Aspö anses bättre och barnen känner till miljön väl, 

trots att barnen sedan år 2005 bott i Göteborg.  

 

Hovrätten konstaterar att båda föräldrarna kan erbjuda barnen en god uppväxtmiljö och att 

båda parter i och för sig är bra boendeföräldrar. Parterna har dock uppenbara svårigheter att 

samarbeta med varandra och dessutom är det geografiska avståndet dem emellan så stort att 

ett växelvist boende inte är möjligt. Hovrätten finner, trots att pojken 13 år uttalat att han kan 

tänka sig att bo hos pappan, att barnen inte fullt ut förstår vad en flytt skulle innebära när det 

gäller byte av skola och vardagsmiljö. Pojken kan därför inte anses ha nått en sådan mognad 

att hans uttalade önskan om att flytta till pappan kan få avgöra frågan om var han ska bo. 

Barnen ska därför, enligt hovrätten, även i fortsättningen ha sitt stadigvarande boende hos 

mamman. 

 

Svea hovrätts dom den 30 september 2011 i mål T 9045-10 

 

I mål om barns boende har tingsrätten funnit att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos 

pappan. Tingsrätten har motiverats sitt beslut med att barnen har det bra hos pappan och att 

det inte är förenligt med barnens bästa att förändra boendesituationen så drastiskt som en flytt 

till modern skulle innebära. Hovrätten finner emellertid att barnen har uppnått en sådan ålder 

och mognad (13 och 11 år) att deras synpunkter bör tillmätas stor vikt vid avgörande av 

boendefrågan. Hovrätten finner följaktligen, med beaktande av att barnen uttryckt en önskan 

om att få flytta till mamman, att det är mest förenligt med barnens bästa att de fortsättningsvis 

har sitt boende tillsammans med mamman. 
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Göta hovrätts dom den 14 december 2011 i mål T 1929-11 

 

Mot bakgrund av föräldrarnas djupa konflikt, som påverkat barnen negativt, finner hovrätten 

att det finns skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden och förordna att den ska tillkomma 

pappan ensam. Tvillingarna - som är 12 år - uppger att de inte vill träffa mamman. Hovrätten 

befarar att barnen påverkats av pappans negativa syn på mamman. Det är därför inte möjligt 

att fästa någon avgörande vikt vid deras uttalanden vid bedömning av umgängesfrågan.  

 

Svea hovrätts dom den 30 maj 2012 i mål T 639-12 

 

En kvinna yrkade i tingsrätten att hon ensam skulle få vårdnaden om sin och sin frånskilda 

mans dotter 14 år. Kvinnan påstod att hon sett mannen utsätta flickan för ett sexuellt 

övergrepp vid ett tillfälle, vilket tingsrätten konstaterade var en allvarlig anklagelse men att 

kvinnan inte polisanmält händelsen. Inte heller var det visat att mannen utsatt mamman och 

dottern för kränkningar av något grövre slag eller att han brustit i omsorgen av barnet. Rätten 

anmärker vidare att parternas förmåga att samarbeta kring barnet var dålig på grund av 

motsättningar dem emellan, och efter förhör med dottern framgick att hon var mycket 

besviken på sin pappa på grund av hans beteende vid föräldrarnas skilsmässa. Hon ville att 

mamman skulle fortsätta att ta hand om henne tills hon blev myndig. Mot den bakgrunden 

fann rätten att det bästa för barnet var att mamman fick ensam vårdnad, men att det var viktigt 

att mamman möjliggjorde möten med pappan. Pappan klagade till hovrätten som anmärker att 

parterna inte heller efter tingsrättens avgörande har haft något samarbete kring dottern. Då 

dottern inte alls vill träffa pappan sedan föräldrarnas separation och då hon alltjämt vill att 

mamman ska bestämma över henne till myndig ålder, finner rätten att tingsrättens dom ska 

fastställas. 

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 21 juni 2012 i dom T 388-12 

 

Tingsrätten ansåg att den då 10-åriga flickan skulle ha sitt boende hos pappan i Sverige då han 

kan erbjuda stabila omständigheter vad gäller boende, skola och ekonomisk trygghet. 

Hovrätten anser emellertid, mot bakgrund av den känslomässiga relation som föreligger 

mellan mamman och dottern samt att dottern själv uttryck en vilja att bo hos sin mamma, att 

det är förenligt med barnets bästa att hon har sitt stadigvarande boende hos sin mamma i 

Brasilien, detta trots att pappan uttryckt en rädsla för att mamman inte kommer låta dottern 

återvända till Sverige då hon vid ett tidigare tillfälle vägrat verkställighet av växelvist boende. 

Mamman fick också ensam vårdnad om dottern. 

 

 

Hovrätten för Västra Sverige dom den 27 september 2012 i mål T 3535-11 

 

Föräldrarna till en flicka tvistade om var hon skulle bo. Flickan bodde hos mamman som 

flyttat till en ny ort, men hade enligt boutredningen uttryckt en önskan om att få bo med 

pappan. Enligt tingsrätten kunde dock uppgiften om flickans vilja inte tas för god (längtan till 

kamraterna i pappans hemort fick enligt tingsrätten inte bli avgörande för frågan om hennes 

boende). Vidare konstaterade rätten att inget annat framkommit än att hon levde i en trygg 

tillvaro med sin mamma och samtidigt hade en nära kontakt med sin pappa. Domstolen ansåg 

att även om flickan också hos sin pappa skulle få växa upp under trygga former hade inte 

tillräckliga skäl framkommit för att utsätta henne för den risk som ännu en flytt skulle 

innebära. Tingsrätten fann mot bakgrund av detta det mest förenligt med barnets bästa att hon 
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fick bo kvar hos sin mamma. Pappan överklagade till hovrätten som konstaterar att flickan har 

två välfungerande föräldrar, att hon är djupt fäst vid båda och värjer sig mot risken att såra 

någon genom att välja hos vem hon ska bo. Vidare konstaterar domstolen att flickan idag har 

en välfungerande tillvaro. Mot denna bakgrund saknas det anledning att ändra på hennes 

boende anser hovrätten och fastställer tingsrättens domslut. 

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 2 september 2013 i mål T 541-13 

 

Den nu drygt 13,5 år gamle pojken har uttryckt önskemål om att få bo tillsammans med sin 

mamma, eftersom han aldrig har bott hos henne och vill prova på att bo där. Pojken uppfattas 

av såväl föräldrar som lärare som normalt mogen i förhållande till sin ålder och hans vilja bör 

därför tillmätas avgörande betydelse enligt hovrätten, som ändrar tingsrättens domslut och 

förordnar att han ska bo tillsammans med sin mamma. 

 

 

Svea hovrätts dom den 16 september 2013 i mål T 4410-13 

 

Mamman och pappan till tre bröder yrkade i tingsrätten båda att få ensam vårdnad om barnen, 

alternativt att bli boendeförälder. Mamman hävdade bland annat att pappan utsatt både henne 

och barnen för våld. Tingsrätten konstaterade att de två äldsta sönerna, idag 16 och 14 år 

gamla, hade gett uttryck för en vilja att mamman skulle ha det fulla vårdnadsansvaret om dem 

och inte ha något umgänge med sin pappa. Tingsrätten ansåg att de båda barnen uppnått en 

sådan ålder att deras vilja skulle beaktas fullt ut. Även avseende den yngsta sonen, idag tio år 

gammal, ansåg rätten att ett boende hos pappan var uteslutet då det inte gick att bortse från 

risken att han utsatt sonen för övergrepp. Tingsrätten ansåg dock att mamman inte skulle 

tillerkännas ensam vårdnad eftersom det då förelåg en uppenbar risk att för att pappan helt 

skulle uteslutas ur barnens liv. Tingsrätten beslöt därför att föräldrarna även 

fortsättningsvis skulle ha gemensam vårdnad om barnen. Med hänvisning till att detta inte var 

förenligt med barnens bästa förordnade tingsrätten inte om något umgänge med pappan. 

Hovrätten delar nu tingsrättens bedömning av hur barnens vilja bör beaktas fråga om boende 

och umgänge och finner liksom underinstansen att gemensam vårdnad måste anses vara till 

barnens bästa. Tingsrättens dom fastställs därför. 

 

 

Svea hovrätts beslut den 16 september 2013 i mål T 10493-12 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna gällande vårdnad och boende för deras 

gemensamma dotter, född år 2001. Mannen yrkade bland annat att han skulle få ensam 

vårdnad alternativt att dottern stadigvarande skulle bo hos honom. Kvinnan yrkade i första 

hand att dottern skulle bo hos henne och i andra hand att hon skulle tillerkännas ensam 

vårdnad. Tingsrätten anförde att konflikten mellan parterna kunde lösas med god vilja och 

ömsesidig anpassning, och att det för närvarande inte var aktuellt att upplösa den 

gemensamma vårdnaden. Vidare anförde tingsrätten att dottern sedan föräldrarnas separation 

till största delen bott hos kvinnan samt att umgänget med mannen inte fungerat, och att det var 

bäst för dottern om hon fick bo kvar hos kvinnan. Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg 

att dottern stadigvarande skulle bo hos mannen. Domen överklagades till hovrätten, som 

konstaterar att dottern anfört att hon vill bo hos mamman och bestämma själv när hon ska 

träffa pappan. Efter en samlad bedömning anser domstolen att stor hänsyn ska tas till dotterns 
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vilja och att hon stadigvarande ska bo hos mamman. Hovrätten anser dock att vårdnaden ska 

fortsätta att vara gemensam, och fastställer tingsrättens domslut. 

 

 

Svea hovrätts dom den 21 februari 2014 i mål T 6038-13 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna avseende bland annat vårdnad om deras son, 

idag åtta år gammal. Kvinnan hade haft ensam vårdnad sedan sonen föddes, och mannen 

yrkade bland annat gemensam vårdnad samt växelvis boende. Tingsrätten ansåg att en 

förändring av vårdnaden inte var förenligt med sonens bästa. Efter en samlad bedömning 

ogillade tingsrätten mannens yrkanden men förordnade visst umgänge med umgängesstöd 

mellan mannen och sonen. Mannen överklagade domen gällande umgänget till hovrätten, som 

konstaterar att inget framkommit om att han skulle vara olämplig som umgängesförälder, men 

att sonen i barnsamtal gett uttryck för att inte vilja träffa pappan. Hovrätten anför dock att det 

framstår som att sonen är påverkad av en lojalitet mot kvinnan och slits mellan föräldrarnas 

intressen. Mot bakgrund av detta samt sonens ålder anser hovrätten att hans vilja inte ska vara 

bestämmande för umgänget. Efter en samlad bedömning ökar hovrätten utsträckningen av 

umgänget, som under ytterligare en tid ska ske med umgängesstöd och sedan trappas upp. 

Mot bakgrund av att umgänge efter tingsrättens dom inte kom till stånd innan mannen ansökte 

om verkställighet, föreläggs kvinnan vid vite om 2 000 kronor att överlämna sonen vid 

umgängestillfällena. 

 

Göta Hovrätts dom den 9 september 2014 i mål T 831-14 

 

En kvinna hade i tingsrätten yrkat på ensam vårdnad om sina två barn, en 13-årig flicka och 

en 11-årig pojke. I andra hand yrkade hon att tingsrätten förordnade att båda barnen, inom 

ramen för den gemensamma vårdnaden, skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne 

alternativt att barnen skulle ha rätt till umgänge med henne under ojämna helger samt vissa 

högtider. Pappan bestred yrkandena om vårdnad och boende men medgav yrkandet om 

umgänge. I stället yrkade han för egen del att tingsrätten skulle tillerkänna honom ensam 

vårdnad alternativt att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. Barnen hade 

sedan separationen mellan föräldrarna varit boende hos mamman men haft en god relation till 

båda föräldrarna. På grund av en misshandel som pappan utsatt mammans nya sambo för i 

samband med en avlämning av barnen hade dock mamman och sambon flyttat till en annan 

ort. När vårdnadsmålet prövades av tingsrätten lade domstolen stor vikt vid att barnen skulle 

få bo kvar på sin uppväxtort där de hade släkt och vänner samt kunde gå kvar i samma skola. 

Flickan hade dessutom gett uttryck för att hon ville bo kvar på uppväxtorten. Liksom 

socialförvaltningen ansåg vidare tingsrätten att pappan var den av parterna som bäst kunde 

bidra till att barnen fick en god och nära relation med båda föräldrarna och bedömde 

sammantaget det bäst för barnen att ha sitt stadigvarande boende hos honom. Efter att domen 

överklagats av mamman fastställer nu hovrätten tingsrättens domslut. 

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 11 november 2014 i mål T 246-14 

 

Den 11-åriga pojken har tydligt uttryckt att han inte vill träffa sin mamma, och så har inte 

heller skett sedan 2010, bortsett från ett misslyckat försök. Det går inte att fastslå om pojkens 

ovilja att träffa sin mamma beror på traumatiska upplevelser, besvikelse eller påverkan från 

pappan. Hovrätten anser att det för närvarande inte är förenat med pojkens bästa att tvinga 

honom till ett umgänge med mamman. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 
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Hovrättens för Övre Norrland dom den 5 november 2014 i mål T 518-14 
 

Trots att mamman har saboterat umgänget mellan den 11-åriga sonen och pappan flera 

gånger, bl.a. har hon utan förvarning flyttat tillsammans med sonen till Luleå, och sonen har 

tydligt uttryckt att han vill bo med sin pappa anser hovrätten mot bakgrund av 

kontinuitetsprincipen att det är bäst för sonen att han även fortsättningsvis bor med sin 

mamma. Hovrätten ändrar tingsrättens dom där pappan tillerkändes ensam vårdnad och 

anförtror mamman vårdnaden om sonen. Ett hovrättsråd är av skiljaktig mening och vill 

fastställa tingsrättens dom. 

 

Svea hovrätts dom den 21 april 2015 i mål T 9396-14 

17- åringen vill inte att pappan ska ha vårdnaden och har uttryckt en önskan om att inte 

behöva ha någon kontakt med honom. Det är förvisso han som haft ensam vårdnad om 17- 

åringen under större delen av uppväxten, men hovrätten beslutar nu att mamman ska få ensam 

vårdnad. Det har framkommit att mamman har psykisk ohälsa, men hon är inte oförmögen att 

ta hand om 17- åringen. Dessutom är mamman medveten om sin sjukdom och mottar 

behandling. Den psykiska ohälsan innebär inte att hovrätten inte ska beakta 17– åringens vilja. 
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Boende 
 

Göta hovrätts dom den 13 december 2011 i mål 1978-11 

 

Hovrätten anser att både mamman och pappan är väl fungerande boendeföräldrar. Trots att 

barnet bott hos pappan har dock ansvaret för barnets fostran till stor del legat hos 

farföräldrarna och pappans flickvän. Mot denna bakgrund anser domstolen att det inte finns 

skäl att tro att ett byte av boendemiljö skulle påverka barnet negativt. Vid en sammantagen 

bedömning finner domstolen att det är mest förenligt med barnets bästa att han har sitt 

stadigvarande boende hos mamman. Fördelarna med en överflyttning överväger nackdelarna 

som ett byte av bostadsort och förskola på kort sikt kan föra med sig. Hovrätten finner att 

barnet ska ha sin stadigvarande boende hos mamman. 

 

 

Svea hovrätts dom den 12 oktober 2012 i mål T 3875-12  

 

En flicka bodde först växelvis hos sina föräldrar men sedan stadigvarande hos sin pappa, efter 

ett interimistiskt beslut av tingsrätten. Båda föräldrarna begärde därefter att barnet skulle bo 

hos dem. Mamman anförde bland annat att dotterns hörselnedsättning gjorde henne lämpligast 

som boendeförälder eftersom det var mycket ljud i pappans bostad. Pappan anförde bland 

annat att flickan hos honom hade tillgång till nära släktingar. Tingsrätten konstaterade att om 

dottern bodde kvar hos pappan kunde en upplösning av hennes vardag undvikas. Rätten ansåg 

vidare att då mamman tidigare flyttat flera gånger och därigenom försvårat umgänget fanns 

risken att hon åter skulle sätta sig själv i främsta rummet och flytta. Domstolen beslutade mot 

bakgrund av detta att flickan skulle ha sitt stadigvarande boende hos pappan medan mamman 

fick rätt till umgänge. Hovrätten delar efter överklagande tingsrättens bedömning gällande 

boendet, och ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att umgänget med mamman utvidgas 

något. 

 

 

Göta hovrätts dom den 9 november 2012 i mål T 2152-12; ej PT i HD 

 

Tvist uppstod mellan en man och en kvinna gällande boende och umgänge för en av deras 

gemensamma söner, snart två år gammal. Sonen bodde sedan ungefär ett år stadigvarande hos 

kvinnan. Tingsrätten konstaterade att båda föräldrarna var lämpliga som boendeföräldrar, men 

att föräldrarna bodde långt ifrån varandra och att socialnämnden i sin utredning hade svårt att 

svara på om kvinnan skulle ha möjlighet att tillgodose sonens behov på längre sikt (kvinnan  

hade vissa psykiska problem). Vidare anförde domstolen bland annat att om pojken flyttade 

från kvinnan skulle det innebära ett uppbrott från hans lillebror, men kontinuerliga 

umgängestillfällen skulle leda till att han fick en god kontakt med brodern. Efter en 

sammanvägd bedömning fann domstolen att sonen mådde bäst av att ha sitt stadigvarande 

boende hos mannen och ha visst fastställt umgänge med kvinnan. Domen överklagades till 

hovrätten, som menade att kvinnan var helt beroende av personer i sin omgivning för att se till 

att sonen får en god relation med mannen. Efter en samlad bedömning fann hovrätten att det 

är bäst att sonen bor hos mannen och har umgängesrätt med kvinnan, och fastställde 

tingsrättens dom. Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som dock beslutat att inte 

meddela prövningstillstånd i målet. 
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Hovrättens för Nedre Norrland dom den 4 april 2013 i mål T 875-12 

 

Ett numera separerat par har gemensam vårdnad om sin tioåriga dotter. På grund av 

samarbetssvårigheter med pappan begärde mamman ensam vårdnad, vilket pappan motsatte 

sig. Tingsrätten anmärkte att flickan inte for illa hos någon av föräldrarna, utan att parternas 

endast brustit i att bygga upp en god relation med varandra efter separationen. Det bästa för 

dottern bedömdes dock vara att vårdnaden skulle vara fortsatt gemensam. Rätten konstaterade 

att flickan ville bo kvar på hemorten på Hälsingekusten där hon växt upp och hade sina 

vänner. Mamman som flickan tillbringat mest tid med och som även framöver skulle ha mest 

tid för flickan skulle dock flytta till Stockholm. Då mamman verkade vara den mest lyhörda 

för dotterns behov fann rätten ändå att dottern skulle ha sitt boende med henne. Två 

nämndemän var skiljaktiga och ansåg att dottern skulle bo hos pappan. Hovrätten framhåller, 

efter överklagande, att båda föräldrarna är lämpliga boendeföräldrar och att de månar om 

flickan. Då Mellanfjärden är hennes invanda miljö, då hon velat bo kvar där och då båda 

föräldrarna var villiga att medverka till kontakt med den andre föräldern finner rätten att 

dottern ska bo hos pappan. 

 

Göta hovrätts dom den 17 maj 2013 i mål T 2586-12 

 

Sedan en man och en kvinna separerat uppstod tvist om de tre gemensamma barnen. Både 

mannen och kvinnan ville ha ensam vårdnad om barnen och själv vara boendeförälder. 

Tingsrätten konstaterade att båda föräldrarna var djupt engagerade i barnen och hade visat sig 

vara beredda till särskilda åtaganden för deras skull. 

Pappan, som driver en gård med mjölk- och spannmålsproduktion tillsammans med sin far 

och bror, bedömdes dock ha en ansträngd arbetssituation och hade tidigare bara deltagit 

praktiskt i barnens vardag i begränsad omfattning. Hans planer för en framtida tillvaro med 

barnen på heltid var enligt tingsrätten ambitiösa men inte orealistiska. Men planerna skulle 

dels kräva instanser från hans nätverk, dels radikala ändringar i såväl hans egen som barnens 

situation. 

Med hänvisning till att mamman varit den som haft det huvudsakliga ansvaret för barnens 

vård såväl under samboförhållandet som efter separationen fann tingsrätten att barnen måste 

ha den starkaste anknytningen till henne. Med hänvisning till barnens bästa beslutade 

tingsrätten därför att vårdnaden även fortsättningsvis skulle vara gemensam, men att barnen 

skulle bo stadigvarande hos sin mamma och ha umgänge med sin pappa på visst sätt. 

Till skillnad från tingsrätten finner nu en oenig hovrätt, utifrån utredningen som presenterats i 

underinstansen, att det är bäst för barnen att vara stadigvarande bosatt hos pappan. Tack vare 

ett regelbundet och väl fungerande umgänge med pappan har de bibehållit sin anknytning till 

släkt och vänner i den orten. 

Två skiljaktiga hovrättsråd är av skiljaktig mening. De konstaterar att barnen har bott 

tillsammans med sin mamma sedan hösten 2010, varav knappt ett år i en annan kommun, och 

att de vid en flytt till pappan på nytt tvingas att byta skola. Mot denna bakgrund och av de 

skäl som tingsrätten anfört menar de skiljaktiga att det är bäst för barnen att bo kvar hos sin 

mamma. 

I hovrätten har pappan bland annat anfört att han har planer på att anställa ytterligare en 

person i jordbruket. 
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Svea hovrätts dom den 20 mars 2014 i mål T 8978-13 

 

En man och en kvinna har en dotter som idag är åtta år gammal. Parterna har varit separerade 

sedan flickan var cirka ett år gammal. Sedan dess har flickan huvudsakligen bott hos sin 

pappa i Fagersta, men periodvis också bott växelvis hos båda föräldrarna. Mamman bor sedan 

några år tillbaka i Åkersberga utanför Stockholm. Båda föräldrarna har nu yrkat att få ha 

flickan stadigvarande bosatt hos sig. Tingsrätten biföll mammans yrkande, då rätten ansåg att 

hon framstod som mer engagerad i flickan samt att hennes familjesituation var bättre än 

pappans eftersom hon hade en ny sambo och det därför fanns två vuxna som kunde ta hand 

om flickan. Rättens ordförande var dock skiljaktig och ansåg tvärtom att flickan skulle bo 

kvar hos sin pappa, eftersom det inte framkommit något avgörande skäl till varför hon skulle 

flytta från sitt invanda boende. Domen överklagades till hovrätten, som inledningsvis 

bedömer att båda föräldrarna är lämpliga boendeföräldrar. Mamman har gjort gällande att 

flickan vill bo hos henne, men hovrätten anser inte att flickan är så gammal att hennes 

viljeyttring ska tillmätas någon avgörande betydelse. Vidare anser hovrätten det stå klart att 

flickans invanda miljö är den som finns i Fagersta, även om en flytt till Åkersberga inte skulle 

innebära så stora förändringar för henne. Hovrätten anser dock, precis som den skiljaktiga 

ledamoten i tingsrätten, att det inte har framkommit några skäl till att ändra flickans boende. 

Mot denna bakgrund bedömer hovrätten det som bäst förenligt med flickans bästa att låta 

henne bo kvar hos sin pappa och ändrar tingsrättens dom i enlighet med detta. 

 

 

Svea hovrätts dom den 2 oktober 2014 i mål T 3288-14 
 

En kvinna stämde sin före detta make och yrkade att parets två gemensamma söner, nio och 

elva år gamla, skulle bo hos henne. Brödernas sjuåriga syster bodde sedan två år hos 

mamman, medan bröderna under denna tid bott hos pappan. Mamman anförde att de tre 

syskonen bör växa upp tillsammans, och att hon var den förälder som kan ge barnen störst 

omsorg. Pappan anförde att det bästa för pojkarna var att bo kvar hos honom och att de själva 

uttryckt att de inte ville flytta och byta skola och kamratumgänge. Tingsrätten konstaterade att 

mamman var den förälder som bäst kunde tillgodose pojkarnas behov av en varm och nära 

kontakt med en vuxen, men att pappan bättre kunde stötta pojkarnas gemensamma intresse för 

ishockey. Mammans yrkande lämnades utan bifall. Hovrätten fastställer nu domen. Rätten 

konstaterar att det som utgångspunkt är olämpligt att skilja syskon åt som vuxit upp 

tillsammans, men att systern och bröderna redan bott isär under två års tid. Domstolen fäster i 

likhet med underrätten vikt vid pojkarnas ishockeyintresse. Domstolen anför att barnens olika 

personligheter och intressen ska vägas in i bedömningen, och konstaterar att brödernas 

ishockeyintresse inte delas av systern. Därför ska syskonens intresse av att återförenas inte 

tillmätas någon avgörande betydelse. Med hänsyn till att pojkarna bott hos pappan de senaste 

två åren och trivs med sin nuvarande boende- och skolsituation anses det vara bäst för 

pojkarna att bo kvar hos pappan.
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Umgänge 
 

Svea hovrätts dom i mål T 6086-07 

 

Barnen 13 och 15 år har berättat att fadern varit våldsam och druckit alkohol. Fadern dömd 

för brott mot modern, bla. våldtäkt. Fadern avtjänar nu ett 3-årigt fängelsestraff för bl.a rån. 

Modern har ensam vårdnad om barnen och lever med skyddad identitet. Barnen har uppgett i 

utredningen att de inte vill träffa sin far och att de är rädda för att deras skyddade boende skall 

röjas. Tr och Hovr: Inget umgänge alls mellan far och barn.  

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 2247-08 

 

En man som hotat sin före detta fru vill ha umgänge med sina två barn. Fadern hade inte 

träffat sina barn på sex år. Modern hade ensam vårdnad sedan äktenskapsskillnaden och bor i 

skyddat boende.  

Tr: Far tillerkänns visst umgänge. 

Hovr: En av sönerna har behov av behandling hos BUP för barn som bevittnat våld och 

hotbilden mot modern har inte förändrats på ett avgörande sätt. Hon har fortfarande skyddade 

personuppgifter. Det är ofrånkomligt att ett umgänge mellan far och barn skulle komma att 

avslöja moderns vistelseort, även om umgänget skulle ske i närvaro av kontaktperson. Det är 

därför för närvarande inte till barnens bästa att de träffar sin far.  

  

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 1883-06 

 

Far fick ensam vårdnad om dottern 10 år pga moderns bristande omsorgsförmåga. Man hade 

funnit vapen och narkotika i moderns lägenhet. Hon kommer för sent till umgänget och har 

träffat dottern på egen hand i strid med förordnandet om umgänge. Hon har svårt att sätta 

dotterns bästa främst. Även om moderns sociala och personliga förhållanden utvecklats i 

positiv riktning sedan tr dom är dessa inte så stabila att umgänge bör ske utan kontaktperson. 

Umgänge vartannat veckoslut lördag kl. 10-14 och söndag 10-14.   

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 2776-06 

 

Föräldrarna har varit gifta och har en dotter född 2001. Modern yrkade ensam vårdnad och 

fadern ville ha gemensam vårdnad och umgänge. Mor medgav umgänge med kontaktperson. 

Far hade haft alkoholproblem och var tre gånger dömd för grovt rattfylleri under senare år. 

Enligt mor var far hotfull och våldsam mot henne under relationen. De var av olika religioner 

och hade olika konflikter om dop och daghemsplacering. Mor menar att far är oansvarig och 

dricker alkohol och att dottern är rädd för fadern. Mor accepterar inte att umgänge sker i 

faderns hem. Hon är negativt inställd till faderns nya sambo och vill inte att ”den kvinnan har 

något med dottern att göra”. Barnet kissar på sig av rädsla för fadern och vill inte träffa denne. 

Fadern ansåg att modern motarbetar umgänge mellan honom och dottern.  

Tr: Mor ensam vårdnad och umgänge vartannat veckoslut för fadern efter viss upptrappning. 

Ej kontaktperson.  
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Hovr: I hovrätten har det framgått att modern fortfarande känner sig kränkt av fadern och 

risken att hon överfört sin negativa attityd till dottern framstår som tydlig. Inget har 

framkommit som med hänsyn till faderns person ger anledning att begränsa umgänget mellan 

far och dotter. Umgänget skall dock inledas under sådana former att dottern känner sig trygg, 

inledningsvis med kontaktperson.  

 

Hovrättens för Västra Sverige dom i mål 1018-08 

 

Efter separationen bodde barnen kvar hos fadern i Sverige medan modern flyttade till 

Frankrike. På grund av kvinnans dåliga ekonomi ansåg hovrätten det skäligt att låta fadern stå 

för hälften av barnens resekostnader för umgänget med modern i Frankrike. Kvinnan var helt 

utan kontaktnät i Sverige efter skilsmässan och kände sig nödgad att flytta till Frankrike för 

att kunna försörja sig.  

 

Svea hovrätt, mål nr T 4141-09, dom 2010-04-22 

 

En pappa väckte talan om rätt till umgänge med sin åttaåriga dotter. Mamman bestred och 

yrkade ensam vårdnad. Enligt mamman hade pappan utsatt flickan för sexuella övergrepp, 

vilket även flickan berättat för flera personer, polisutredningen hade dock lagts ned då brott 

inte kunnat styrkas.  

 

Tingsrätten fick intrycket av att båda föräldrarna ”innerst inne” ville ha fortsatt gemensam 

vårdnad. Enligt tingsrätten fanns det vidare en risk att mamman ytterligare skulle inskränka 

pappans umgänge med dottern om hon fick ensam vårdnad. Att pappan inte skulle få ensam 

vårdnad ansågs utrett. Tingsrätten gav därför föräldrarna fortsatt gemensam vårdnad om 

dottern. Tingsrätten bestämde även att dottern skulle ha rätt till umgänge med pappan fyra 

timmar varje vecka i närvaro av kontaktperson.  

 

Hovrätten finner att det inte föreligger tillräcklig utredning för att utgå från att det finns en 

risk för att flickan skulle utsättas för sexuella övergrepp av pappan. Däremot anser hovrätten 

att det är utrett att flickan är rädd för sin pappa och att det i dagsläget inte är möjligt att få till 

stånd ett umgänge ens med en kontaktperson. Hovrätten gör bedömningen att flickan bör få 

omedelbar hjälp att bearbeta de händelser som lett till hennes rädsla. Att under den tid hon 

bearbetar sin rädsla förmås till umgänge med pappan riskerar dock att försämra hennes 

psykiska hälsa anser hovrätten. Mamman har vidare en uttalad avsikt, vilken hovrätten inte 

anser sig ha skäl att betvivla, att hjälpa flickan så att hon på sikt kan få en god relation med 

sin pappa. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att mamman tillerkänns vårdnaden om 

flickan och att det inte förordnas om umgänge mellan flickan och hennes pappa.  

 

Svea hovrätts dom i mål T 5933-09 den 22 mars 2010 

 

Barnet var 3,5 år i hovrätten och föräldrarna kunde inte samarbeta. Barnet hade inte träffat 

pappan sedan barnet var 1 år. Mamman fick ensam vårdnad i hovrätten och pappan ett 

försiktigt upptrappat umgänge (tio tillfällen en gång per månad under två på varandra följande 

dagar med två timmar varje dag i närvaro av kontaktperson, under tio tillfällen två samman- 

hängande dagar per månad kl. 10.00 - 14.00 varje dag och därefter under två samman- 

hängande dagar per månad med övernattning från kl. 10.00 dag ett till kl. 17.00 dag två).  

Hovrätten fann det inte möjligt att i domen överblicka när och hur längre umgängen under lov 

och sommar kunde äga rum och förordnade därför inte om sådant umgänge i domslutet.  
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Svea hovrätts dom den 3 september 2010 i mål T 2775-10  

En 40-årig kvinna och en 40-årig man har tillsammans en snart fem år gammal son. Kvinnan 

har ensam vårdnad och mannen yrkade att han skulle ha rätt till umgänge. Kvinnan bestred 

och hänvisade till mannens mångåriga missbruk av amfetamin och GHD. Tingsrätten fann att 

det inte gick att utesluta att mannen fortfarande använde narkotika och beslutade att en 

kontaktperson skulle närvara vid umgänget tills mannen under tre månader lämnat negativa 

prover vid narkotikatesterna. Hovrätten finner att det inte är möjligt att utföra provtagningen 

men att det inte heller inte är visat att mannen använt narkotika sedan februari 2008. 

Hovrätten finner därför att mannen inte längre har något narkotikamissbruk varför umgänget 

nu utökas. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 16 november 2010 i mål T 1856-10 

 

En man och en kvinna har tillsammans en son på tre år. Föräldrarna separerade när barnet var 

ett år och har gemensam vårdnad. Pojken har haft sitt stadigvarande boende hos kvinnan och 

träffat mannen tre timmar per vecka tillsammans med en kontaktperson från socialnämnden. 

Kvinnan yrkade bland annat ensam vårdnad medan mannen yrkade att föräldrarna skulle ha 

gemensam vårdnad och växelvis boende. 

Enligt kvinnans uppgifter hade mannen såväl misshandlat som våldtagit henne vid flera 

tillfällen. Därtill påstod kvinnan, som var mycket rädd för mannen, att han förolämpat henne 

inför sonen och att han hotat med att föra bort honom. Mannen hade enligt kvinnan även hotat 

att döda henne. Kvinnan hade polisanmält mannen för bland annat misshandel och 

kvinnofridskränkning, vilket ledde till att mannen anhölls vid ett tillfälle. De 

förundersökningar som inletts hade dock lagts ned. Även socialnämnden vittnade om att 

mannen var nonchalant samt att hans humör fort kunde ändras till att bli både aggressivt och 

hotfullt. 

Mannen påstod å sin sida att han inte brukat något våld mot kvinnan, utan att hon närmast 

försökt framställa honom som ett monster. Enligt mannen fanns det ingen grund för de 

polisanmälningar som hade gjorts mot honom. 

Tingsrätten, som beaktade föräldrarnas samarbetsproblem och den riskbedömning som gjorts i 

vårdnadsutredningen, fann att kvinnan skulle ha ensam vårdad samt att mannens umgänge 

tills vidare skulle ske en gång i veckan under tre timmar - varje gång i närvaro av 

kontaktperson. 

Hovrätten konstaterar istället att mannen ska ha ett utökat umgänge med sin son, eftersom det 

enligt rätten inte föreligger någon konkret fara för att mannen skulle föra bort pojken eller att 

pojken far illa under umgänget. Uppgifterna om att mannen varit otrevlig mot och talat illa 

om bland annat kvinnan och kontaktpersonen gör honom inte till en olämplig 

umgängesförälder utan visar enligt domstolen snarare på ett bristande omdöme. 

Hovrätten fastställer att umgänget gradvis ska trappas upp. Den grad av umgänge som pappan 

efterfrågat anses dock av hovrätten likna växelvis boende vilket anses inte vara aktuellt för 

tillfället. Hovrätten förordnar även om umgängesstöd vid hämtning och lämning under en 

kortare övergångsperiod. 
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Svea hovrätt dom den 4 maj 2011 i mål T 603-11 

 

Dottern som nu är elva och ett halvt år skildes från sin mamma när hon var blott fem månader. 

Några dagar innan dottern föddes mördades hennes pappa i Albanien och dottern stannade 

kvar hos pappans släkt. Målet rör mammans yrkande om rätt till umgänge med dottern. 

Mamman har uppgett att hon endast fått träffa sin dotter vid några få tillfällen. Tingsrätten 

ansåg att det skulle beslutas om ett umgänge, dock lite längre fram, samt att ett beslut om 

ungängesstöd skulle gälla för viss tid.  

Hovrätten konstaterar att förslaget i umgängesutredningen går ut på att det inte ska 

förekomma något umgänge mellan mamma och dotter. Det grundas på dotterns starka ovilja 

att möta sin mamma, som grundas på uppfattningen att hennes mamma “står på samma sida” 

som de personer som mördade hennes pappa. Hovrätten finner att denna uppfattning inte kan 

ses som ett uttryck för ett självständigt och välgrundat ställningstagande från hennes sida. Det 

framstår enligt rätten som om motvilja beror på att hon utsatts för stark påverkan från sin 

närmaste omgivning.  

Det är enligt hovrätten angeläget att dottern så snart som möjligt återfår kontakten med sin 

mamma. Ett umgänge skulle kunna inledas på det sätt som tingsrätten förordnat om, men det 

finns då risk för att beslutet skulle förstärka den motvilja som dottern för närvarande har till 

ett umgänge. Mamma och dotter bör istället inledningsvis ges möjlighet att återknyta 

kontakten med varandra via telefon eller internet. Ett sådant beslut kan visserligen inte 

verkställas tvångsvis men är ändå enligt hovrätten befogat, eftersom det ger uttryck för vad 

som får anse bäst för dottern. Ett sedvanligt umgänge bör därefter inledas så snart dottern är 

mogen för detta. Något sådant umgänge bör dock enligt hovrätten inte beslutas om nu. Rätten 

erinrar om det ansvar som den särskilda vårdnadshavaren har för dottern för att se till att 

hennes behov av umgänge med sin mamma så långt som möjligt tillgodoses.  

Hovrättsassessorn är skiljaktig och lägger stor vikt vid dotterns vilja. I likhet med minoriten i 

tingsrätten finner den skiljaktiga att det inte kan anses vara förenligt med dotterns bästa att i 

nuläget förordna om ytterligare försök att återknyta kontakten. Samtliga umgängesyrkanden 

ska därför avslås.  

 

 

Svea hovrätts dom den 3 maj 2011 i mål T 4107-10 

 

En man och en kvinna har en nu drygt tioårig dotter tillsammans. Sedan oktober 2007 har 

föräldrarna legat i olika barnrelaterade tvister med varandra. I juni 2008 beslutade tingsrätten 

att vårdnaden om flickan skulle tillkomma kvinnan ensam, men att pappan skulle ha ett 

omfattande umgänge med henne. Kvinnan flyttade sedermera ihop med en annan man och 

fick en son tillsammans med honom. Kvinnan och hennes nya make flyttade tillsammans med 

de tre barnen till Frankrike vid årsskiftet 2008/2009. Trots vitesföreläggande har kvinnan 

under mer två år underlåtit att se till att flickan och hennes pappa träffas. Hovrätten ogillar nu, 

till skillnad från tingsrätten, pappans umgängesyrkande. Med hänsyn till den stora osäkerhet 

som råder om hur ett umgänge i Frankrike utan umgängesstöd kan komma att påverka flickan 

är det inte förenligt med barnets bästa att nu förordna om ett sådant umgänge, menar 

hovrätten. 

-Trots att tingsrätten förordnat om ett omfattande umgänge mellan mannen och den då 

nioåriga flickan samt ålagt kvinnan att vid vite om 5 000 kronor lämna ut henne, har umgänge 

inte kommit till stånd. 
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I april 2010 yrkade mannen i första han att tingsrätten skulle tillerkänna honom ensam 

vårdnad om nioåringen. Tingsrätten fann då att en överflyttning av vårdanden inte var lämplig 

eftersom flickan inte bara skulle ryckas upp från den invanda miljö där hon då levde utan 

även skiljas från sina halvsyskon och sin styvfar. 

Vid en överflyttning till mannen skulle knappast heller ett umgänge med kvinnan komma till 

stånd, konstaterade tingsrätten. Situationen framstår som djup tragisk och ingen av de 

lösningar som står till buds framstår som riktigt bra, uttalade tingsrätten. Det bästa för flickan 

ansågs dock vara att vårdnaden inte flyttades över till mannen. 

Tingsrättens förhoppning var dock att far och dotter skulle återfå kontakten med varandra 

genom ett omfattande umgänge. Kvinnan ålades att vid vite om 20 000 kronor per 

umgängestillfälle lämna ut flickan samt bekosta hennes resor till och från Arlanda, där 

överlämningen skulle ske. 

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom avseende vårdnad, men upphäver den vad avser 

umgänge och vitesföreläggande. 

Trots att kvinnan underlåtit tillse att tidigare förordnat umgänge kommit till stånd på mer än 

två år finner hovrätten att det bästa för flickan, som nu är drygt tio år gammal, är att kvinnan 

anförtros ensam vårdnad om henne. 

När det gäller umgänge konstaterar hovrätten att det tidigare förordade så kallat indirekta 

umgänget via telefon och internet tyvärr inte lett till att relationen mellan far och dotter 

förbättrats. Tvärt om verkar flickan ha befästs i sin uppfattning att hon inte vill träffa sin far. 

Hovrätten finner att umgänge inledningsvis måste ske i en för flickan van och trygg miljö, det 

vill säga i Frankrike, under medverkan av kontaktperson. Eftersom svensk domstol inte kan 

besluta om sådant umgängesstöd när ett umgänge ska utövas i ett annat land än Sverige, och 

heller inte har några garantier för att en fransk domstol förordnar om sådana praktiska 

arrangemang, kan umgänge för närvarande inte komma till stånd. Detta med hänsyn till 

barnets bästa. 

 

Göta hovrätts dom den 20 maj 2011 i mål T 222-11 

 

Mamman har en god man förordnad för sig och boendestöd. Sonen har sedan födelsen haft 

begränsad kontakt med mamman och under de senaste åren har umgänget skett i närvaro av 

kontaktperson. Hovrätten finner med tanke på vad som framkommit om mammans förmåga 

att ta hand om sonen att umgänge ska ske i närvaro av umgängesstöd. Rätten kommer till 

denna slutsats trots att den inte kan göra någon säker prognos av när ett umgänge utan 

stödinsatser kan komma till stånd. Rätten beaktar att sonen är i en känslig ålder då viktiga 

föräldraband knyts. Hovrätten erinrar om stadgandet som ålägger socialnämnden ett 

omfattande ansvar för att följa upp hur umgänget fungerar. Hovrätten beslutade om umgänge 

med umgängesstöd till ett visst bestämt datum (1,5 år fram i tiden).  

 

Göta hovrätts dom den 10 juni 2011 i mål T 3172-10 

 

Mamman till barnet är bosatt i Sverige, medan pappan är bosatt i Danmark. En av de frågor 

som hovrätten tar ställning till är vilken betydelse det har att pappan saknar uppehållstillstånd 

i Sverige. Detta utgör inget absolut hinder för honom att uppehålla sig i landet, eftersom det 

enligt utlänningslagen finns möjlighet till visering. Dessutom tillägger rätten att det finns 

möjlighet till uppehållstillstånd på den grunden att en utlänning ska utöva umgänge, men det 
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ankommer ej på hovrätten att pröva den möjligheten. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och 

ger pappan rätt till umgänge i enlighet med hans förstahandsyrkande (två timmar på torsdag 

och två timmar efterföljande fredag var fjärde vecka i närvaro av umgängesstöd. Rätt till 

umgänge ska gälla under ett år räknat från det att det första umgängestillfället kommer till 

stånd).  

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 5 juli 2011 i mål T 4705-10 

 

Kontakten mellan pappan och den 11-åriga sonen har de senaste åren varit sporadisk på grund 

av pappans tidigare narkotikamissbruk och kriminalitet. Den aktuella umgängesutredningen 

visar emellertid att det inte längre finns något i hans sociala förhållanden som talar emot ett 

umgänge. Han anses vara en mycket lämplig umgängesförälder och det finns inte någon 

konkret risk för att sonen skulle fara illa vid umgänget med pappan relaterat till hans tidigare 

leverne. Trots detta finner hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det inte kan anses 

förenligt med sonens bästa att för närvarande förordna om umgänge mellan honom och hans 

pappa. Såväl sonen som mamman har intagit en negativ inställning till att försöka etablera en 

kontakt mellan sonen och pappan. 

 

 

Göta hovrätts dom den 4 juli 2012 i mål T 1295-11 

 

En kvinna väckte talan i tingsrätten och yrkade bland annat på ensam vårdnad om sin son, 

född 1997. Hon och sonens pappa hade separerat när sonen var ett år gammal och några år 

senare hade mamman och sonen flyttat ifrån orten. I samband med detta tecknades ett avtal 

om umgänge med pappan. Föräldrarna hade dock svårt att komma överens om umgänget. 

I en dom från 2008 beslutade hovrätten att sonen stadigvarande skulle bo med mamman och 

umgängesrätten med pappan reglerades. Då samarbetsproblemen fortsatte beslutade 

tingsrätten 2010 interimistiskt att mamman skulle ha ensam vårdnad och att sonen själv skulle 

bestämma omfattningen av umgänget. 

I det nu aktuella målet konstaterade tingsrätten att det inte visats eller ens påståtts att pappan 

skulle vara olämplig som förälder. Rätten fann dock att pappan företagit handlingar 

beträffande sonen utan att ha förankrat dem hos mamman och gemensam vårdnad bedömdes 

vara utesluten på grund av de allvarliga samarbetsproblemen. Mamman tillerkändes därför 

vårdnaden om sonen. Rätten konstaterade vidare att det oreglerade umgänget sedan det 

interimistiska beslutet fungerat bra och att det inte fanns skäl att ändra på det. 

Pappan överklagade domen och beviljades prövningstillstånd i umgängesfrågan, där han 

yrkade att umgängets omfattning skulle fastställas av rätten. Hovrätten konstaterar dock att 

umgänget har varit relativt omfattande under den tid som det varit oreglerat. Med hänsyn till 

att sonen snart är 15 år och har en uttalad mening i umgängesfrågan beslutar rätten att avslå 

yrkandet om reglerat umgänge. 

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 8 september 2011 i mål T 1107-11 

 

I tingsrätten tillerkändes modern vårdnaden om en treårig pojke vars far ursprungligen kom 

från Jordanien. Parterna var ense om att sonen skulle vara stadigvarande bosatt hos modern. 
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Fadern hade dömts till fyra månaders fängelse för bl.a. olaga hot och misshandel mot modern 

ett år tidigare. Åklagaren hade också meddelat förlängt besöksförbud för fadern. Tingsrätten 

fann att samarbete mellan parterna inte var möjligt och att det inte heller kunde krävas av 

modern att hon i nuläget skulle samarbeta med fadern. Tingsrätten fann också att det förelåg 

risk för att fadern olovligen skulle föra bort pojken ur landet. Eftersom det fanns en risk för 

bortförande fann tingsrätten med åberopande av prop. 2009/10: 192 att det inte ens fanns 

förutsättningar att förordna om umgänge med umgängesstöd. När det inte heller på annat sätt 

kunde ordnas umgänge under säkra former lämnade tingsrätten faderns yrkande om umgänge 

utan bifall.  

 

Även hovrätten fann att det fanns en beaktansvärd risk att fadern skulle föra bort sonen och 

kom fram till att umgänge utan umgängesstöd inte kunde komma i fråga. Hovrätten 

förordande därför om umgänge under två år; dagtid varannan lördag och första söndagen i 

månaden under medverkan av en person som utses av socialnämnden (umgängesstöd).  

 

 

Svea hovrätts beslut den 9 september 2011 i mål T 6817-11 

 

Tingsrätten hade i dom för tiden till den 5 juli 2012 förordnat om umgänge mellan far och 

barn fyra timmar varje söndag i närvaro av umgängesstöd. Tingsrätten hade inte uttalat sig om 

vad som skulle gälla för tiden därefter. I domskälen konstaterade tingsrätten att det inte vid 

tidpunkten för domen gick att uttala sig om när eller om umgänge kunde ske utan förordnade 

om stödinsatser. Tingsrätten gjorde dock den bedömningen att umgänget på sikt borde kunna 

ske utan umgängesstöd. Tiden för umgängesstödet bestämdes till ett år.  

 

Efter överklagande av pappan som ville att umgänge skulle fastställas även för tiden efter den 

5 juli 2012 återförvisade hovrätten målet till tingsrätten för prövning av pappans yrkanden i 

den delen. Hovr: Av förarbetena till bestämmelserna om umgängesstöd framgår att ett 

umgänge med umgängesstöd bör vara en tillfällig åtgärd och att domstolen vid varje 

förordnade om umgänge med umgängesstöd måste ta ställning till när ett umgänge utan stöd 

kan bedömas börja fungera och hur det då ska vara utformat. Tingsrätten har i sin dom inte 

beslutat hur umgänget ska vara utformat för tiden efter den 5 juli 2012. Tingsrätten har alltså 

inte fullgjort sin prövning av yrkandena i målet.  

 

Svea hovrätts dom den 23 september 2011 i mål T 4496-11 

 

Pappan har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri vid sex tillfällen. Av umgängesutredningen 

framgår att sonen varit närvarande när pappan druckit alkohol i sammanhang som inte varit 

lämpliga. Hovrätten delar mammans oro för vad som kan inträffa vid längre umgänge och 

eftersom pappan än så länge inte tar alkoholproblematiken på allvar är det hovrättens 

uppfattning att umgänget med sonen bör begränsas. HovR: umgänge varannan söndag kl 11-

18. Umgängesstöd ska fram till den 25 mars 2012 ombesörja hämtning och lämning. Därefter 

ska umgänge ske utan umgängesstöd. ”Då det är svårt att göra en prognos för framtiden när 

det gäller X inställning till alkohol ser hovrätten ingen möjlighet att redan nu bestämma att 

umgänget ska utökas efterhand.” Kontaktperson hade deltagit vid umgänget sedan ca 1,5 år 

vid tidpunkten för hovrättens dom.  
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Hovrättens för Västra Sverige dom den 7 december 2011 i mål T 1835-11 

 

Dottern fem år har lämnat sådana uppgifter om sin pappa (en spermadonator) att hovrätten 

anser att dottern för närvarande inte ska ha rätt till umgänge med honom. Dottern har berättat 

om sexuella övergrepp m.m. och har reagerat starkt fysiskt och psykiskt av umgänge med 

pappan och har förklarat att hon är rädd för sin pappa och att hon inte vill träffa honom. Med 

hänsyn till barnets bästa finner rätten att det finns skäl att gå utöver vad parterna har yrkat och 

medgett i målet. (Mamman har medgett visst umgänge med umgängesstöd).  

 

 

Svea hovrätts dom den 14 oktober 2011 i mål T 1804-11  

 

En man och en kvinna hade varit ett par i drygt tio år sedan de ingav en gemensam ansökan 

om äktenskapsskillnad. Efter separationen blev deras gemensamma barn mycket avogt 

inställda till pappan. Mamman uppgav i tingsrätten att olika händelser, såsom misshandel av 

henne själv och av dottern, föranlett att barnen numera var rädda för pappan. Mamman ansåg 

att barnens vilja skulle vara bestämmande i frågan om umgänget. Hon uppgav att hon och 

mannen inte kunde kommunicera och att deras konflikt var så djup att samarbete inte var 

möjligt. Pappan menade att konflikterna varit av ekonomisk art och att 

samarbetssvårigheterna i övrigt inte förelåg till den grad mamman påstod. Pappan menade att 

umgänget med barnen försvårats av mammans inställning till honom och att det var därför de 

uppträtt respektlöst mot honom, bland annat genom att rymma från honom vid umgänge. 

Av vittnesuppgifter framkom att det varit ”bråkigt” i samband med överlämningarna av 

barnen, att barnen inte velat ha något längre umgänge med pappan och att de uppfört sig 

”provokativt” mot pappan, bland annat genom att ha sjungit att de hatade honom. 

I vårdnadsutredningen tog barnen starkt avstånd från pappan. Vårdnadsutredningen förslog 

gemensam vårdnad, men att något umgänge med hänsyn till barnens vilja inte skulle 

fastställas. 

Tingsrätten bedömde inledningsvis att risken för upprepat våld var så liten att den saknade 

betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan. Tingsrätten ansåg att fortsatt gemensam 

vårdnad både var möjlig och det bästa för barnen. Vidare menade tingsrätten att barnens vilja 

visserligen var viktig, men att den i en så pass infekterad situation inte kunde vara avgörande 

för umgängesfrågan. Tingsrätten ansåg att yrkat umgänge även utgjorde ett rimligt umgänge. 

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Hovrätten konstaterar att de två åtalen mot pappan 

ogillats. Vidare konstaterar hovrätten att föräldrarna lyckats komma överens om typiska 

vårdnadsfrågor. Domstolen uttalar att den känner en ”stark oro” för att barnen skulle förlora 

all kontakt med sin pappa om mamman skulle få ensam vårdnad, varför det bästa efter en 

sammantagen bedömning är att även fortsättningsvis låta föräldrarna ha gemensam vårdnad. 

Hovrätten uttalar att barnen visserligen uttryckt att de inte vill träffa pappan, men att detta 

måste vara en följd av mammans inställning till honom, varför deras vilja inte kan få någon 

avgörande betydelse. Hovrätten vill med sin dom särskilt meddela barnen att de ”har rätt” till 

umgänge med pappan, och fastställer därför tingsrättens dom. 

 

Svea hovrätts dom den 20 januari 2012 i mål T 4428-11 

 

En man och en kvinna har tillsammans en nu elvaårig dotter om vilken de haft gemensam 

vårdnad. Mannen yrkade att tingsrätten, efter en tids upptrappning, skulle förordna om 
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sedvanligt umgänge varannan helg mellan honom och flickan. Kvinnan bestred mannens 

umgängesyrkande och yrkade för egen del att vårdnaden om flickan skulle tillkomma henne 

ensam. Tingsrätten beaktade det faktum att mannen dömts för grov fridskränkning av sin 

brorson och menade att han var olämplig som vårdnadshavare, varför kvinnan erhöll ensam 

vårdnad. Vidare menade tingsrätten att umgänge utan umgängesstöd inte borde ske och att 

den tid som umgängesstöd skulle behöva förordnas skulle överstiga den lagstadgade tiden om 

ett år, varför umgängesstöd inte blev aktuellt. Därtill beaktades flickans vilja. Hovrätten 

fastställer nu tingsrättens domslut. Domstolen menar att det faktum att mannen dömts för grov 

fridskränkning av sin brorson inte utesluter ett umgänge mellan honom och dottern, men att 

flickans vilja bör beaktas och att verkställighet inte torde ske mot hennes vilja. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 21 maj 2012 i mål T 4049-11 

 

I en vårdnadstvist mellan två kvinnor som tidigare levt i ett partnerskap har tingsrätten 

tilldelat den biologiska mamman rätt till umgänge medan den andra mamman fått ensam 

vårdnad om dottern. Hovrätten beviljar inte prövningstillstånd i den del som avser 

vårdnadsfrågan, utan prövar endast rätten till umgänge. 

Då den biologiska mamman tidigare försvårat umgänget för den andra mamman bland annat 

genom att hålla sig borta med dottern anser hovrätten att det föreligger stark risk för att, om 

hon beviljas umgängesrätt, motverkar till att dottern lämnas tillbaka till vårdnadshavaren. Det 

tillsammans med andra övervägande gör att det kan ifrågasättas om mamman alls ska ha rätt 

till umgänge. 

Vid beaktande av ett barns behov av båda sina föräldrar anser dock inte hovrätten att det är till 

barnets bästa att den biologiska mamman helt måste bryta kontakten med dottern. Emellertid 

kan det enbart vara aktuellt med begränsad umgängesrätt under dagtid framförallt med hänsyn 

till risken för att den biologiska mamman för bort dottern.  

 

Svea hovrätts dom den 26 juni 2012 i mål T 9621-11 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna angående umgänge med deras femåriga 

dotter. Mannen och kvinnan hade tidigare bott tillsammans men separerat. Efter separationen 

hade dottern till en början haft visst umgänge med pappan, men efter att mamman och dottern 

flyttat och fått hemlig adress upphörde umgänget. Pappan stämde därefter mamman med 

yrkande om att dottern skulle ha visst umgänge med honom utöver brevkontakt. Mamman 

bestred yrkandet. Tingsrätten konstaterade att parterna lämnat olika uppgifter om deras 

förhållande och om våld och hot förekommit i relationen. Domstolen anförde dock att dottern 

inför flera personer berättat hur hon utsatts för våld och hot och andra övergrepp av sin pappa. 

Domstolen konstaterade även att en psykolog upplevt henne som traumatiserad samt berättat 

att dottern påverkats kroppsligt och blivit darrig när hon berättat. Mot bakgrund av detta fann 

tingsrätten att det med hänsyn till dotterns nuvarande tillstånd fanns en överhängande risk att 

hon skulle försämras vid umgänge med pappan, och lämnade yrkandet utan bifall. Domen 

överklagades till hovrätten, som gör samma bedömnings som underinstansen, och fastställer 

tingsrättens dom. 

 

Svea hovrätts dom den 28 september 2012 i mål T 4093-12 

 

Frågan i målet är om det kan bli aktuellt för tre syskon att inom en överskådlig framtid ha 

umgänge med sin mamma utan umgängesstöd. Av utredningen i målet framgår det att 

mamman har brister i sin omsorgsförmåga samt att hon har svårigheter i samspelet med 
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barnen och inte klarar av att läsa av deras behov. Hon saknar vidare insikt om dessa brister 

och har inte varit mottaglig för den hjälp och det stöd som hon annars hade kunnat erbjudas. 

Trots att stora ansträngningar har gjorts för att bygga upp ett fungerande umgänge mellan 

mamman och barnen har detta inte varit möjligt att uppnå. De brister som konstaterats i 

omsorgsförmågan gäller enligt hovrätten även om umgänge skedde med ett barn i taget. 

Hovrätten finner därför, med hänsyn till barnens ålder, att ett umgänge via telefon i dagsläget 

inte kan genomföras på ett sätt som är till fördel för barnen. Tingsrättens dom ska således 

fastställas. 

 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 15 oktober 2012 i mål T 2817-12 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och upplöser den gemensamma vårdnaden om en 11-årig 

flicka och förordnar hennes pappa till ensam vårdnadshavare. Hovrätten konstaterar att den 

vårdnadsutredning som genomförts har visat att det finns en konflikt mellan föräldrarna i 

sådan utsträckning att parterna endast kommunicerar med varandra via socialtjänstens 

kontaktperson. Flickans mamma har enligt utredningen involverat dottern i tvisten på så vis 

att den medfört en lojalitetskonflikt för henne, vilket talar emot fortsatt gemensam vårdnad. 

Flickan har stadigvarande bott hos sin pappa sedan en vis tid och funnit sig tillrätta i familjen 

och i skolan, varför ensam vårdnad hos pappan bedöms vara flickans bästa. Mammans man 

har efter tingsrättens dom gripits för misstanke om allvarlig brottslighet vilket mamman inte 

tycks ha kunnat se allvaret i, och hovrätten ifrågasätter om hon överhuvudtaget kan erbjuda 

dottern umgänge under bra och trygga förhållanden, bl.a. på grund av att utredningen tyder på 

ett eget pågående missbruk. I umgängesfrågan finner hovrätten att det för närvarande är bäst 

om flickan inte har rätt till umgänge med sin mamma. 

 

 

Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 19 oktober 2012 i mål T 1008-11 

 

En man och en kvinna hade två barn tillsammans, sju och fem år gamla, och tvist hade 

uppstått om bland annat umgänge. Tingsrätten hade i en tidigare dom förordnat att kvinnan 

skulle ha ensam vårdnad samt ogillat mannens umgängesyrkande. Mannen hade nu stämt 

kvinnan med yrkande om bland annat umgänge. Mannen hade tidigare flera gånger dömts för 

allvarliga våldsbrott begånget mot bland annat kvinnan, och hennes nya make hade dömts för 

försök till dråp begånget mot mannen efter att han kört på honom. Kvinnan hade då även 

dömts för skyddande av brottsling. Barnen bodde vid tillfället på familjehem. Tingsrätten 

konstaterade att mannen utgjort ett hot mot kvinnan och att hotbilden fortfarande kvarstod. 

Mot bakgrund av bland annat att sjuåringen uttryckt rädsla för mannen, fann domstolen det 

inte i enlighet med barnens bästa att förordna om umgänge, och ogillade käromålet. Domen 

överklagades till hovrätten, som anser det tveksamt om hotbilden mot kvinnan fortfarande 

finns kvar. Hovrätten finner dock, mot bakgrund av bland annat sjuåringens rädsla för 

mannen, mannens egna mående samt hans fientliga inställning till kvinnan, att det inte är 

förenligt med barnens bästa att förordna om umgänge, och fastställer tingsrättens domslut. 

 

 

Svea hovrätts dom den 23 november 2012 i mål T 6867-12 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna gällande vårdnad och umgänge med deras 

tolvåriga dotter. Kvinnan hade vid tillfället ensam vårdnad om dottern, som dock efter 
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missförhållanden i hemmet hade placerats i familjehem med stöd av LVU. Anledningen till 

missförhållandena var bland annat kvinnans långvariga psykiska sjukdom samt svåra 

konflikter med sambon. Mannen stämde sedan kvinnan med yrkande om ensam vårdnad. 

Tingsrätten anförde att det saknades möjligheter till gemensam vårdnad samt att kvinnan inte 

kunde ges ensam vårdnad på grund av bristande föräldraförmåga. Vidare anförde domstolen 

att det fanns tveksamheter om mannen var kapabel till att ta hand om dottern, men att han inte 

var olämplig som vårdnadshavare och kunde utvecklas, och att det var bäst för dottern om han 

gavs ensam vårdnad. Tingsrätten ansåg inte att något umgänge med kvinnan skulle fastställas 

så länge hon var instabil, utan att det var upp till socialtjänsten att bestämma umgänget inom 

ramen för vården. Kvinnan överklagade umgängesdelen till hovrätten, som anför att kvinnans 

situation i princip är densamma som i underinstansen. Mot bakgrund av detta anser hovrätten 

inte att det finns anledning att göra någon annan bedömning, utan fastställer tingsrättens dom. 

 

 

Svea hovrätts dom den 22 mars 2013 i mål T 6993-12 

 

En mamma tilldömdes av tingsrätten ensam vårdnad om två barn. Pappan fick samtidigt rätt 

till umgänge. Domen överklagades och mamman anförde att det inte var förenligt med 

barnens bästa om pappan fick rätt till umgänge. Mannen hade tidigare dömts för att han 

misshandlat kvinnan och en förundersökning pågick rörande bland annat misstanke om att 

han hotat barnen och mamman. Hovrätten konstaterar angående den pågående 

förundersökningen att det inom ramen för målet inte går att ta ställning till hur stark misstanke 

som föreligger och hur ett eventuellt åtal skulle bedömas. Det är i stället risken för att det vid 

umgänget kan förekomma sådant som vore skadligt för barnen som rätten ska bedöma. Enligt 

domstolen är risken stor för att den negativa bild av och rädsla för pappan som barnen har 

kommer att bibehållas. Det finns mot bakgrund av detta en påtaglig risk för att ett påtvingat 

umgänge skulle innebära att barnen far illa, anser hovrätten. Till följd därav finner rätten det 

mest förenligt med barnens bästa att inte förordna om något umgänge med pappan, och ändrar 

tingsrättens dom i enlighet härmed. Hovrätten utgår emellertid från att såväl mamman som de 

sociala myndigheterna så fort förhållandena för barnen är sådana att de medger ett 

återupptaget umgänge med pappan, verkar för att ett sådant umgänge snarast möjligt kommer 

till stånd.  

 

Svea hovrätts dom den 12 april 2013 i mål T 9653-12 

 

En man från Island gifte sig i Sverige med en kvinna från Ryssland. Efter att de separerat 

uppstod tvist om vårdnaden om parets dotter, som efter separationen bott hos mamman i 

Sverige men haft visst umgänge med pappan som flyttat tillbaka till Island. Mamman påstod 

bland annat att mannen förgripit sig på dottern. Tvisten hamnade i tingsrätten som inte fann 

något som tydde på att den nu treåriga dottern utsatts för övergrepp. Rätten fann inte heller att 

någon av föräldrarna var olämplig som vårdnadshavare och beslutade att vårdnaden skulle 

vara gemensam. Vidare ansåg rätten att det bästa för flickan var att ha sitt stadigvarande 

boende hos mamman men ett omfattande umgänge med pappan. Efter överklagan fastställer 

hovrätten vad tingsrätten bestämt om vårdnad och boende men beslutar om viss utvidgning av 

pappans rätt till umgänge. Två nämndemän är skiljaktiga och anser att det bästa för flickan är 

om hon bor tillsammans med pappan, mot bakgrund av att mamman enligt dem visat prov på 

bristande omdöme genom att bland annat resa till Ryssland när umgänge skulle ske mellan 

dottern och pappan. (Även fråga om vite) 
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Svea hovrätts dom den 16 april 2013 i mål T 9696-12 

 

Tingsrätten förordnade genom dom om umgänge mellan en man och hans två döttrar, i år sju 

respektive tolv år gamla. Pappan hade år 2009 dömts för misshandel av barnens mamma samt 

sin äldsta dotter. Mamman gjorde gällande att umgänge inte borde äga rum förrän döttrarna 

genomgått en traumabehandling för sina upplevelser från tiden då föräldrarna bodde ihop. 

Tingsrätten ifrågasatte dock om mamman verkligen tänkte låta barnen påbörja någon 

traumabehandling och ansåg att det var av vikt att umgänget påbörjades så snart som möjligt. 

Domen överklagades till hovrätten, som konstaterar att pappan inte haft någon kontakt med 

barnen sedan misshandeln samt att båda flickorna har uttryckt att de inte vill träffa honom. 

Hovrätten uttalar också att det saknas skäl att ifrågasätta att flickorna bör genomgå en 

traumabehandling innan de börjar umgås med pappan. Vidare anser domstolen att en 

ytterligare förutsättning för umgängesrätt är att pappan själv genomgår terapi eller ändrar 

ståndpunkt vad det gäller hans del i de händelser som gör att flickorna har behov av 

behandling. Mot denna bakgrund anser inte hovrätten att det är förenligt med barnens bästa att 

besluta om umgänge, utan att ett sådant förordnande tvärtom skulle innebära en alltför stor 

risk att barnen far illa.  

 

 

Göta hovrätts dom den 6 maj 2013 i mål T 91-13 

 

Den 11–åriga flickan hade först år 2011 fått veta vem hennes biologiske far var och hade 

ingen relation till honom. Hovrätten konstaterar att flickan känner stark lojalitet med sin 

mamma och styvfar samt att hon fått en negativ bild av sin far berättad för sig. Enligt 

hovrätten är omständigheterna sådan att flickans negativa inställning till umgänge måste 

tolkas som ett utslag av den lojalitet hon känner mot sin mamma och styvfar än som ett 

uttryck för hennes verkliga vilja. På grund av det sagda anser hovrätten att flickans 

viljeyttring inte kan ges någon avgörande betydelse i umgängesfrågan. I samtal med utredarna 

har flickan visat viss nyfikenhet gällande fadern och eftersom han bedömts vara lämplig som 

umgängesförälder och det är för flickans bästa att hon får en god kontakt med honom och 

umgänge ska ske vid femton tillfällen, en timme vid vartdera tillfället, under år 2013 med 

umgängesstöd dagtid på Fenix Umgängesstöd i Norrköping de veckodagar och vid de tider 

som personal vid Fenix Umgängesstöd bestämmer i samråd med föräldrarna. För tiden 

därefter förutsätter hovrätten att parterna träffar en överenskommelse om utformningen av det 

fortsatta umgänget.  

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 3 juni 2013 i mål T 2774-12 

 

Tingsrätten beslutade att pappan till en sexårig flicka endast kan tillåtas övervakat umgänge 

med dottern på anvisad plats i närvaro av kvalificerad personal. Flickan har uttryckt rädsla 

inför sin pappa och han har tidigare varit misstänkt för sexuella övergrepp mot dottern. Fråga 

är om detta umgänge är förenligt med flickans bästa eller om umgänget ska upphöra. Även 

om förundersökningen avseende misstankarna om sexuella övergrepp har lagts ner konstaterar 

hovrätten att det i familjemål räcker med att det föreligger konkreta omständigheter som talar 

för att det finns en risk för att barnet kan komma att fara illa. I förevarande fall har det i 

utredningen framkommit flera konkreta omständigheter som talar för att det finns viss risk för 

att flickan i nuläget kan komma att fara illa av ett umgänge med pappan. Hovrätten finner att 

det inte framstår som förenligt med hennes bästa att påbörja ett umgänge mellan henne och 
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pappan innan hon fått hjälp med att bearbeta sina känslor och skapa sig en mer nyanserad bild 

av sin pappa för att umgänge så småningom ska kunna ske. Det av tingsrätten beslutade 

umgänget ska därför upphävas. En nämndeman är av skiljaktig mening och anser att det är 

förenligt med flickans bästa att ha umgänge med pappan i den omfattning som tingsrätten 

beslutat. 

 

 

Svea hovrätts dom den 26 juni 2013 i mål T 10464-12 (Ej PT i HD den 3 december 2013 i 

mål T 3862-13) 

 

I en vårdnadstvist beslutade tingsrätten att anförtro en kvinna ensam vårdnad om två barn. 

Pappan, som anklagats för sexuella övergrepp mot barnen men aldrig åtalats, fick rätt till 

umgänge åtta timmar i månaden. Hovrätten upphäver nu pappans umgängesrätt. Domstolen 

bedömer, utifrån vad som framkommit genom bland annat vittnesmål från psykologer, att ett 

umgänge för närvarande riskerar att skada barnens psykiska hälsa. 

Två makar ansökte våren 2008 gemensamt om äktenskapsskillnad. Några månader senare 

framställde kvinnan ett interimistiskt yrkande om ensam vårdnad av deras två gemensamma 

barn på grund av att mannen drack för mycket och mådde psykiskt dåligt. De tidigare 

makarna enades i tingsrätten om att barnen skulle bo med kvinnan men att mannen skulle få 

umgås med dem varannan helg. 

Sommaren 2008 polisanmälde kvinnan mannen för sexuellt utnyttjande av barnen. 

Förundersökningen lades dock ned. Kvinnan, liksom socialnämnden, inkom senare med nya 

anmälningar mot mannen och förundersökningen återupptogs – för att sedan återigen läggas 

ned. Samtidigt inleddes kontakter med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och barnen hade 

täta kontakter med en psykolog som bedömde att de hade utsatts för sexuella övergrepp. 

Tidigt på våren 2009 anförtroddes kvinnan på nytt tillfällig ensam vårdnad om båda barnen 

och mannen vägrades då umgänge. 

Hösten 2010 hördes barnen på nytt av polisen och mannen häktades på sannolika skäl 

misstänkt för våldtäkt mot barn. Mannen förblev närmare tre månader i häktet innan 

förundersökningen återigen lades ned. 

Hösten 2012 ansökte kvinnan återigen om ensam vårdnad. Vid en samlad bedömning 

konstaterade tingsrätten att det inte fanns några konkreta omständigheter som talade för en 

risk för övergrepp och att det därför inte fanns några hinder för barnen att träffa sin far. 

Domstolen beslutade att anförtro vårdnaden av barnen åt kvinnan ensam men gav mannen rätt 

till umgänge fyra timmar varannan helg med ett umgängesstöd närvarande. 

Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom. Hovrätten konstaterar att samtliga förundersökningar 

mot mannen, angående sexuella övergrepp mot barnen, lagts ner då brott inte kunnat styrkas. 

Domstolen framför att även om en förundersökning lagts ner så ska ett påstående om 

övergrepp ändå beaktas om det finns en risk för att ett barn far illa. Hovrätten finner dock inte, 

utifrån utredningen i målet, att det finns tillräcklig bevisning för att utgå från att det föreligger 

en sådan risk vid umgänge med pappan. 

Med beaktande av barnets ålder och mognad ska dock hänsyn även tas till barnets vilja, anför 

domstolen. Genom utredningen i målet och vittnesförhör med en psykolog, skolkurator och 

dagmamma som varit i kontakt med barnen har det framgått att barnen under flera års tid mått 

mycket dåligt, att de är rädda för sin pappa och att de inte vill träffa honom. Domstolen 

bedömer därför att ett umgänge för närvarande riskerar att allvarligt skada barnens psykiska 
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hälsa. Det är därför mest förenligt med barnens bästa att något umgänge med pappan inte äger 

rum, bedömer hovrätten och upphäver tingsrättens dom. 

 

 

Svea hovrätts dom den 5 september 2013 i mål T 2711-13 

 

Pappan till en idag nio år gammal flicka yrkade bland annat att dottern skulle ha rätt till 

umgänge med honom. Mamman, som flickan vid tidpunkten bodde hos, bestred detta och 

invände att flickan var rädd för pappan. Tingsrätten, som trodde att anledningen till att flickan 

var rädd för sin pappa till stor del berodde på mammans negativa inställning till honom, beslöt 

att förordna om umgänge med umgängesstöd enligt en särskild plan. Hovrätten gör nu samma 

bedömning som underinstansen. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är angeläget 

att flickan får möjlighet att utveckla en god och nära relation till sin pappa och att det därför 

bör beslutas om umgänge mellan dem. Såsom tingsrätten funnit bör dotterns och pappans 

relation byggas upp med försiktighet och umgänget bör av den anledningen ske med 

umgängesstöd. Även i fråga om umgängets omfattning delar hovrätten tingsrättens 

bedömning. Tingsrättens dom ändras alltså inte. Hovrätten tillägger dock att om umgänge 

mellan flickan och pappan faller väl ut bör det kunna leda till ett mer omfattande umgänge på 

sikt. 

 

 

Göta hovrätts dom den 28 oktober 2013 i mål T 983-13  

 

Även om pappan är starkt engagerad i sin dotter, 6 år, och vill hennes bästa så anser hovrätten 

att utredningen visar att det för närvarande finns en konkret risk att flickan tar illa psykiskt vid 

ett umgänge med honom och att det därmed, med hänsyn till hennes bästa, är viktigt att 

avvakta med ett umgänge tills hon känner sig trygg. Pappan hade år 2009 dömts för grov 

kvinnofridskränkning av mamman. Flickan har för flera personer lämnat uppgifter varav 

framgår att hon inte känner sig trygg med pappan. 

 

Svea hovrätts dom den 11 november 2013 i mål T 2740-13 

 

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om två flickor, idag 13 respektive 12 år gamla, även 

fortsatt skulle vara gemensam mellan mamman och pappan men att pappan skulle vara 

boendeförälder samt att barnen skulle ha rätt till umgänge med sin mamma vartannat 

veckoslut och under vissa lov. Hovrätten instämmer nu i tingsrättens bedömning att 

vårdnaden om flickorna bör vara gemensam men slår fast att det inte ska beslutas om något 

umgänge mellan 13-åringen och mamman. Hovrätten beaktar att 13-åringen flera gånger har 

uttryckt tveksamhet inför umgänget med modern, som tidigare lidit av ett alkoholmissbruk, 

och anser att detta sammantaget med att 13-åringen visat tecken på dålig psykisk hälsa talar 

för att det inte är förenligt med hennes bästa att ha umgänge med mamman. Bland annat för 

att flickorna ska få vara tillsammans under lov och långhelger beslutas vidare att 12-åringens 

umgänge med mamman ska begränsas till endast veckoslut. I övrigt fastställs tingsrättens 

dom. 

 

 

Göta hovrätts dom den 13 december 2013 i mål T 657-13 

 

En man hade ansökt om att få gemensam vårdnad om sina döttrar, åtta och tio år gamla. 

Tingsrätten konstaterade dock att föräldrarna hade stora samarbetssvårigheter och att pappan, 
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som tidigare hade dömts för misshandel av mamman, dessutom hade haft kontaktförbud. 

Domstolen beaktade vidare att barnen hade uttryckt rädsla för pappan och avslog yrkandena 

om gemensam vårdnad och reglerat umgänge. Pappan överklagade domen till hovrätten och 

anförde att det inte fanns någon rimlig förklaring till flickornas rädsla för honom. I stället var 

det mamman som påverkade dem på ett negativt sätt, menade han. Hovrätten konstaterar nu 

att det finns uppgifter i utredningen om att flickorna känner en rädsla för sin pappa men anser 

att orsaken till denna är svår att bedöma. Enligt domstolens mening är det viktigt att 

flickornas rädsla nu motverkas och övervinns genom att det skapas förutsättningar för att de 

ska få träffa sin pappa under trygga former. Hovrätten menar att det på lång sikt kan vara 

direkt skadligt om flickorna förlorar möjligheten till en egen relation med sin pappa och 

ändrar nu domen på så sätt att flickorna medges rätt till umgänge med pappan under en och en 

halv timme varannan vecka på Fenix Umgängesstöd de veckodagar och vid de tider som 

personal vid Fenix Umgängesstöd bestämmer i samråd med föräldrarna. Umgängesstödet 

begränsades till sju månader. I domskälen skriver hovrätten att därefter får umgänget med 

stöd av socialnämnden utvärderas och förhoppningsvis kan ett umgänge utan umgängesstöd 

fortsätta på ett sätt som är lämpligt och bäst för barnen. 

 

 

Göta hovrätts dom den 6 mars 2014 i mål T 2626-13 

 

En pappa hade efter avbrutet umgänge med sin son återigen försökt få umgängesrätt. 

Anledningen till att umgänget avbröts första gången var att mamman stoppat umgänget samt 

gjort en polisanmälan mot pappan avseende övergrepp. Förundersökningen lades emellertid 

ner. Hovrätten konstaterar att pappan är mån om att ha en god relation med sin son och att det 

saknas fog för att sonen skulle fara illa av umgänget. Med anledning av mammans fientliga 

inställning till pappan anser hovrätten att det utan ett domstolsbeslut blir svårt för sonen att få 

möjlighet att träffa sin pappa. Pappan får således umgängesrätt med sin son med hänsyn till 

att det enligt ovan nämnda omständigheter är förenligt med sonens bästa. Medverkan av 

umgängesstöd anses motiverat på grund av den långa tid som passerat sedan senaste 

umgänget.  

 

Svea hovrätts dom den 1 april 2014 i mål 3500-13 
 

En idag 41-årig man hade under hösten 2008 dömts bland annat för grov kvinnofridkränkning 

mot sin hustru. I den efterföljande skilsmässan togs vårdnadsfrågan om den gemensamma 

sonen upp genom deldom. Mamman yrkade att få ensam vårdnad om sonen medan pappan 

yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle bestå. Mamman medgav dock rätt till visst 

umgänge med sonen. Tingsrätten konstaterade att förutsättningar för gemensam vårdnad 

saknades på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter, och tillerkände mamman ensam 

vårdnad. Utredningen visade att umgänget med pappan inte fungerat bra efter skilsmässan. 

Rätten ansåg dock att det var föräldrarnas konflikt, snarare än umgänget med pappan i sig, 

som påverkat sonen negativt. Eftersom mamman nu skulle få ensam vårdnad skulle 

konflikterna sannolikt minska, och därför borde umgänget med pappan få fortsätta, resonerade 

tingsrätten. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom och upphäver umgängesrätten med pappan. 

Domstolen konstaterar att den idag tolvåriga sonen, som är diagnostiserad med kraftig 

ADHD, har börjat må sämre efter tingsrättens dom, och att föräldrarnas konflikt och 

umgänget med pappan påverkar pojken starkt negativt. En föreslagen behandling hos barn- 

och ungdomspsykiatrin kan inte genomföras så länge pojken har umgänge med pappan. 

Rätten anför vidare att det är barnets behov som ska vara avgörande vid beslut om umgänge. 
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Eftersom den föreslagna behandlingen är så viktig för pojkens fortsatta utveckling, får det 

anses bäst för honom att umgänget med pappan upphör under behandlingstiden. Då 

behandlingstiden inte är fastställd upphör umgängesrätten till vidare. 

 

Svea hovrätts dom den 14 maj 2014 i mål T 157-14 (Ej PT i HD) 

 

En kvinna som sedan en tidigare hovrättsdom fått ensam vårdnad om sin idag sjuåriga son 

väckte på nytt talan i tingsrätten och yrkade att även det tidigare utdömda umgänget med 

pappan skulle helt utebli eller minskas. Pappan yrkade för egen del att vårdnaden om sonen 

skulle tillkomma honom ensam och i andra hand att umgänget skulle utökas. 

Mamman hävdade att pojken berättat för henne att pappan hade behandlat honom illa, bland 

annat genom att slå honom och inte ge honom tillräckligt med mat. Hon påstod även att 

pappan skulle ha tvingat sonen att springa upp till 17 kilometer flera gånger i veckan. Pappan 

påstod, precis som i de tidigare målen i vårdnads- och umgängesfrågan, att mamman var en 

olämplig vårdnadshavare eftersom hon har alkoholproblem, och att hon saboterat umgänget 

mellan honom och sonen. Han bemötte uppgifterna om illabehandling av sonen som ”absurda 

och grundlösa”. 

Tingsrätten ansåg inte att det var utrett att mamman skulle ha alkoholproblem. Att mamman 

förhindrat umgänge mellan sonen och pappan ansågs inte vara ett tillräckligt starkt skäl för att 

flytta över vårdnaden till pappan, och det hade inte framkommit något annat som talade för att 

vårdnaden skulle ändras. Mamman skulle därför fortsatt ha ensam vårdnad om pojken. 

Eftersom mammans påstående om illabehandling saknade tillräckligt stöd i utredningen fanns 

heller inga skäl att bifalla mammans yrkande om uteslutet eller minskat umgänge med 

pappan. 

Hovrätten, som delar tingsrättens uppfattning i vårdnadsfrågan, ändrar nu domen avseende 

umgängesrätten. Domstolen konstaterar att det av den senaste utredningen framgår att pojken 

är rädd för sin pappa och känner sig stressad över att umgås med honom. Även om det inte 

klart framgår varför pojken känner på detta vis, är det i nuläget mest förenligt med barnets 

bästa att inte förordna om något umgänge med pappan. 

Ett hovrättsråd och en nämndeman är skiljaktiga och anför att vissa uppgifter som pojken 

lämnat om hur pappan ska ha behandlat honom inte verkar trovärdiga, och att mamman kan 

ha påverkat pojken att lämna oriktiga uppgifter i syfte att avskära umgänget med pappan. De 

vill därför istället fastställa tingsrättens dom. 

 

 

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 27 maj 2014 i mål T 48-14 
 

Två före detta makar tvistade om vårdnaden om sitt gemensamma barn, en nu elvaårig pojke. 

Paret hade separerat år 2012 och pojken bodde efter det hos mamman. Efter separationen 

upphörde kontakten mellan pappan och sonen helt och hållet. Pojken motsatte sig starkt att 

umgås med pappan, bland annat på grund av ett familjegräl strax före separationen. Mamman 

yrkade ensam vårdnad i tingsrätten. Pappan ville att vårdnaden skulle förbli gemensam och 

yrkade rätt till umgänge på vissa bestämda tider. De samarbetssvårigheter som mamman 

uppgav att föräldrarna hade haft (kontakt enbart per sms, lång tid för godkännande av 

skolbyte) var enligt tingsrätten inte tillräckliga för att den gemensamma vårdnaden skulle 

upphävas. Enligt vårdnadsutredningen framstod pappan, trots det tidigare grälet, som en 

lämplig vårdnadshavare. Vidare ansåg tingsrätten att pojkens vilja på grund av hans ålder 
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måste ha ett relativt begränsat inflytande i vårdnadsfrågan. Däremot menade rätten att en 

pojke i hans ålder ändå inte bör kunna tvingas till umgänge, då det var utrett att han visade 

mycket stor motvilja att träffa pappan. Det kunde därför inte anses förenligt med barnets bästa 

att förordna om umgänge. Tingsrätten beslutade därför att vårdnaden fortsättningsvis skulle 

vara gemensam men ogillade pappans yrkande om umgänge. Hovrätten fastställer nu 

tingsrättens dom i dess helhet. 

 

 

Svea hovrätts dom den 13 juni 2014 i mål T 11148-13 (Ej PT i HD) 

 

En man hade stämt en kvinna med yrkande om bland annat att vårdnaden om deras två barn, 

nu fyra och sex år gamla, skulle vara gemensam. Kvinnan hade vid tillfället ensam vårdnad 

och barnen hade umgängesrätt med mannen, som bodde i Norge, via telefon vid vissa tider. 

Tingsrätten anförde att parterna bodde långt ifrån varandra och saknade tillit till varandra, 

men att inget framkommit som gav anledning att anta att mannen inte var en omsorgsfull 

förälder. Mot bakgrund av bland annat att kvinnan under alla år varit ensam vårdnadshavare 

samt parternas bristande tillit, fann domstolen att kvinnan skulle tillerkännas ensam vårdnad. 

Gällande rätt till umgänge för barnen med mannen anförde tingsrätten att inget tydde på att 

det fanns en konkret risk för bortförande av barnen från Sverige eller Norge, men att barnens 

umgänge med mannen under lång tid varit sporadiskt. Efter en samlad bedömning fastställde 

tingsrätten telefonumgänge två gånger per vecka. Domen överklagades till hovrätten, som 

meddelade prövningstillstånd avseende umgänget. Hovrätten anför att barnen efter 

separationen endast träffat mannen i mycket begränsad omfattning, och att en försiktig 

upptrappning av umgänget ska ske under en relativt lång tid. Efter en samlad bedömning 

fastställer hovrätten umgänge inledningsvis två dagar varannan vecka med efterföljande 

upptrappning till lov- och sommarumgänge samt justerar tidpunkten för telefonsamtalen och 

begränsar längden till en timme per gång. En nämndeman är skiljaktig, och gör samma 

bedömning som tingsrätten förutom att tidpunkten för telefonsamtalen justeras. 

 

 

Svea hovrätts dom den 16 juni 2014 i mål T 8679-13 
 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna som tidigare varit gifta i Australien gällande 

bland annat vårdnad om deras idag åttaårige son och sexåriga dotter. Parterna hade inför 

australiensisk domstol träffat en överenskommelse innebärande bland annat att kvinnan gavs 

ensam vårdnad om barnen, men överenskommelsen accepterades inte av svenska 

myndigheter. Mannen hade i australiensisk domstol meddelats besöksförbud mot kvinnan och 

barnen samt dömts till ett villkorligt fängelsestraff för överträdelse av förbudet. Kvinnan 

bodde för närvarande i Sverige på för mannen okänd ort, och hon yrkade att hon skulle 

tillerkännas ensam vårdnad, vilket mannen bestred. Tingsrätten konstaterade att det fanns 

både ett geografiskt och ett känslomässigt avstånd mellan parterna. Efter en samlad 

bedömning fann tingsrätten att det bästa för barnen var att kvinnan skulle tillerkännas 

vårdnaden ensam och att de skulle ha viss umgängesrätt med mannen. Domen överklagades 

till hovrätten som enbart hade att pröva barnens rätt till umgänge med mannen. Domstolen 

anför att det finns en klar risk att barnen helt förlorar kontakten med sin far om inget umgänge 

kommer till stånd, och att det bör beslutas om umgänge mellan barnen och mannen. Efter en 

samlad bedömning beslutar hovrätten om omfattningen av umgänget, som ser lite olika ut för 

barnen samt ska trappas upp under ett inledande skede där umgängesstöd ska närvara vid 

umgänget. 
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Hovrättens för Västra Sverige dom den 3 december 2014 i mål T 3554-14 

 

Två före detta sambor tvistade om huruvida pappan skulle ha umgänge med deras 

gemensamma sjuårige son. Pappan hade tidigare dömts för misshandel och hot mot mamman, 

för gärningar som han begått i den då cirka 18 månader gamle pojkens närvaro. Mamman, 

som fick ensam vårdnad om sonen, var under några år efter separationen sambo med en annan 

man.  Parallellt med umgängestvisten pågick en undersökning om huruvida den nya sambon 

hade begått sexuella övergrepp mot pojken. Tingsrätten ansåg att det inte fanns något tvivel 

om att pappan var lämplig som umgängesförälder. Trots att sonen befann sig i en orolig och 

instabil situation ansåg tingsrätten att det var mycket viktigt att han skulle ha umgänge med 

pappan. Tingsrätten fastställde därför att sonen skulle ha rätt till umgänge med pappan fyra 

timmar var tredje vecka. Hovrätten påpekar nu att den viktigaste frågan är hur umgänget 

skulle påverka sonen i den rådande situationen. Utredningen från barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP, tyder på att umgänget bör anstå tills detta, med hänsyn till pojkens 

situation, går att förbereda och genomföra på ett fördelaktigt sätt. En psykoterapeut har 

uppgett att pojkens traumabehandling fortfarande är i startgroparna och att umgänge därför 

inte är lämpligt. Eftersom det är över tre år sedan pojken träffade sin pappa anser hovrätten att 

hans tillvaro skulle rubbas om umgänget nu skulle påbörjas. Med hänsyn till pojkens behov av 

stabilitet är detta inte att föredra, menar hovrätten. Att förordna om umgänge i dagsläget är 

därmed inte förenligt med hans bästa. Med upphävande av tingsrättens dom ogillar hovrätten 

därför käromålet. 

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 18 december 2014 i mål T 915-14 

 

Tingsrätten förpliktade mamman (boendeföräldern) att dels medverka till utfärdandet av pass 

för sonen, dels i god tid inför förestående umgängestillfällen då utlandsresor är inplanerade 

utlämna sådant pass till pappan på begäran. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i denna del.  

 

 

Svea hovrätts dom den 26 mars 2015 i mål T 10112-14 
 

Den sexåriga pojkens pappa är dömd för allvarlig brottslighet, bl.a. fler än tio fall av 

narkotikabrott, våldtäkt, misshandel, grov kvinnofridskränkning m.m. Senast i februari 2015 

dömdes han för överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse och ofredande begångna mot 

mamman. Även sonen har utsatts för våld och sexuella övergrepp. Pojken lider av 

posttraumatisk stress och är i behov av barnpsykiatrisk behandling. Det finns således en risk 

för att sonen kan komma att fara illa vid ett umgänge med pappan. Något umgänge skulle 

enligt hovrätten därför inte äga rum mellan pappan och sonen. 

 

 

Svea hovrätts dom den 31 mars 2015 i mål T 6290-14 
 

Modern har motsatt sig umgänget under påstående att mannen slagit henne samt att hon och 

barnen (7 och 5 år) nu bor i skyddat boende som riskerar att röjas om barnen umgås med sin 

far. Hovrätten konstaterar dock att det inte finns risk att fadern skulle skada barnen. Han har 

inte försökt söka upp dem under senare tid och barnens anknytning till fadern blir allt svagare 
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ju längre tid utan umgänge som går. Hovrätten beslutar att barnen ska få rätt till umgänge 

dagtid med sin far, inledningsvis under sex månader med umgängesstöd. 

 

Svea hovrätts dom den 1 april 2015 i mål T 7142-14 

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att det finns omständigheter som talar för att det inte 

är förenligt med sonens (8 år) bästa att fastställa ett umgänge mellan honom och pappan. 

Pappan har tidigare inte respekterat umgängestider eller låtit mamman tala med sonen när 

denne har bott hos honom. Det är uppenbart att pappans beteende har påverkat sonen negativt. 

Det är således inte till sonens bästa med ett reglerat umgänge mellan sonen och pappan. Inte 

heller umgänge med umgängesstöd är aktuellt. 
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Umgängeskostnader 
 

Göta hovrätts dom den 20 maj 2011 i mål T 3671-10 

 

Fråga i målet är om mamman som har ensam vårdnad om den fyraåriga dottern ska utge 

ersättning enligt 6 kap. 15 b § föräldrabalken till pappan för resekostnader i samband med 

dotterns umgänge med pappan. Tingsrätten ogillade pappans talan om ersättning för 

resekostnader. Hovrätten konstaterar, efter en beräkning av föräldrarnas ekonomiska förmåga, 

att mammans överskott överstiger pappans överskott. Det är därför skäligt att hon bidrar till 

resekostnaderna med hälften på det sätt som han har påstått. Med hänsyn till flickans ålder, 

färdvägen och avståndet anses bil vara det lämpligaste färdmedlet.  

 

Svea hovrätts dom den 14 september 2011 i mål T 3116-11 

 

En man och en kvinna har tillsammans en nioårig dotter. Bägge två har nya familjer och barn 

med sina nya respektive. Kvinnans familj flyttade hösten 2009 varpå föräldrarna började 

tvista om var flickan skulle bo. De kom överens om att mannen skulle ha rätt till umgänge 

med sin dotter varannan helg och att hämtning och lämning skulle delas lika mellan 

föräldrarna. Mamman har nu yrkat att hon ska slippa bidra till hämtning och lämning. 

Tingsrätten konstaterade att avståndet mellan föräldrarnas bostäder var knappt tio mil men 

beaktade samtidigt att det var mamman som flyttat och därmed förorsakat restiden och 

kostnaderna. Rätten fann vidare att det inte var oskäligt med hänsyn till kvinnans ekonomiska 

förhållanden att hon bidrog till resekostnaderna genom att en gång var fjärde vecka hämta och 

lämna dottern hos hennes pappa. Hovrätten konstaterar dock att mamman inte har någon egen 

inkomst vilket innebär att hon inte kan anses ha ekonomisk förmåga att bidra med hämtning 

och lämning. Hovrätten befriar därför mamman från skyldigheten att hämta och lämna dottern 

hos pappan. 

 

Svea hovrätts dom den 10 maj 2012 i mål T 10388-11 

 

Enligt 6 kap. 15 b § FB ska den förälder som barnet bor med ta del i kostnaderna för de resor 

som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad 

som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. I 

förevarande fall reser mamman från Australien till Sverige för att utöva umgänge med den 

tioåriga dottern. Hovrätten konstaterar att pappan har högre inkomst än mamman som 

fortfarande studerar. Det finns emellertid inget som talar för att hon saknar möjlighet att 

anpassa sina studier så att hon kan arbeta vid sidan av dessa. Hovrätten finner att pappan ska 

svara för hälften av resekostnaderna. På grund av det stora prisspann som kan föreligga för 

flygresor begränsas kostnadsansvaret till 7000 kr för varje umgängestillfälle.  

 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 1364-14 

 

Målet rör fördelning av kostnader för umgängesresor. Pappan har yrkat att hovrätten förpliktar 

barnens mamma att svara för hälften av kostnaderna för barnens umgängesresor. Hovrätten 

konstaterar att det överskott som mamman har varje månad är mycket litet och att de är 

mindre än vad halva kostnaden för resorna i samband med umgänget uppgår till. Hennes 

ekonomiska förmåga är således inte sådan att hon har förmåga att svara för hälften av 
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resekostnaderna. Det föreligger inte heller andra omständigheter som föranleder 

kostnadsansvar. 
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Växelvis boende 
 

Svea hovrätts dom den 1 februari 2000 i mål T 1647-99 

 

Hovrätten har tydliggjort hur ett förordnade om växelvis boende bör se ut i ett domslut 

eftersom ett förordande om umgänge inte kan avse en förälder som barnet bor tillsammans 

med så som är fallet vid växelvis boende; Hovrätten förordnar att X ska vara bosatt växelvis 

hos A och B med skyldighet för föräldrarna att hämta och lämna X varannan gång enligt 

följande. Varannan vecka… , varannan jul osv.  

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 1817-07 

 

Föräldrarna var tidigare gifta och har ett barn som är tre år. Barnet har bott växelvis hos 

föräldrarna sedan mars 2006 (dom i juli 2007 i tr). Far yrkade ensam vårdnad och i andra 

hand boendet. Mor yrkade ensam vårdnad och i andra hand boendet. Båda föräldrarna yrkade 

umgänge motsvarande växelvis boende men medgav den andre umgänge torsdag till måndag 

varannan vecka. Det förekom beskyllningar om våld från bägge parter.  

Tr beslutade interimistiskt att sonen skulle vara stadigvarande bosatt hos fadern och ha 

umgänge med modern varannan vecka.  

Tr: Båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare. Lika med vårdnadsutredaren finner 

tingsrätten att ett stadigvarande boende hos fadern är bäst för barnet. Den gemensamma 

vårdnaden skall inte upphävas tyckte tingsrätten. Enligt vittnen hade det fungerat bra för 

sonen med två daghem och växelvis boende. Det är flera år kvar till skolstart. Det finns inget 

avgörande skäl för en ändring av den nuvarande situationen som bestått under ett år. 

Umgänge med modern varannan vecka.  

Hovr: Det har framkommit att det föreligger vissa kommunikationsproblem mellan parterna 

och att deras konflikt i viss mån är outredd. Det har emellertid inte framkommit något som 

tyder på att detta försvårat sonens växelvisa boende eller hans kontakt med respektive 

förälder. Det växelvisa boendet har visat sig fungera väl. Sonen har också funnit sig väl 

tillrätta med vara på två daghem. Det är inte omöjligt för dem att samarbeta i framtiden. Den 

gemensamma vårdnaden bör bestå och det växelvisa boendet också. Hovrätten utgår från att 

föräldrarna när sonens skolstart närmar sig i samförstånd kan lösa frågan om sonens skolgång 

till hans bästa.  

 

 

Svea hovrätts dom i mål T 483-08 

 

Föräldrarna var tidigare gifta med varandra har gemensamt en dotter född 1998. De har 

dessutom två äldre barn 16 och 17 år gamla. De har gemensam vårdnad. Modern yrkade i tr 

ensam vårdnad om dottern och i andra hand boendet om dottern. Fadern yrkade för egen del 

ensam vårdnad, i andra hand boendet och i tredje hand växelvis boende. Dottern bodde tidvis 

växelvis och annars hos modern. Mor: Far har ett tilltagande alkoholmissbruk och en 

oförmåga att kontrollera sitt humör vilket fått till följd att dottern är rädd för honom. De har 

också samarbetssvårigheter som gör det omöjligt för dem att samarbeta. Far: Parterna kan inte 

samarbeta och mor obstruerar och försvårar umgänget mellan far och dotter.  

Tr: Båda föräldrarna framstår som lämpliga. Det har inte visats att någon är olämplig, tex, 

alkoholmissbruk. Det är uppenbart att de haft en långvarig konflikt. Inget samarbete 

förekommer och de träffas inte alls och kommunicerar med sms. Samarbetsproblemen är av 

sådan omfattning och kan inte anses upphöra inom överskådlig tid med följd att gemensam 
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vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet. Dottern har mestadels varit bosatt hos modern 

under det senaste året där också hennes syskon bor. Dottern har uttryckt att hon vill bo hos 

modern. Hennes åsikter bör tillmätas stor vikt pga av hennes ålder (9 år) och mognad. I 

utredningen har det bedömts att modern har förmåga att tillse att umgänge kommer tillstånd 

mellan far och dotter. Modern tillerkänns ensam vårdnad. Umgängesfrågan var ej föremål för 

prövning.  

Hovr: Det råder en konflikt mellan parterna och till följd härav har parterna omfattande 

samarbetsproblem rörande dottern. Båda föräldrarna har klart uttryckt att de anser att 

förutsättningar för en normal föräldrakontakt mellan dem saknas. Gemensam vårdnad kan 

därför inte anses vara bäst för dottern utan vårdnaden skall anförtros en av föräldrarna. Båda 

föräldrarna är lämpliga. En omständighet som väcker betänklighet är att modern i tiden efter tr 

dom inte – på det sätt som åvilar en ensam vårdnadshavare – aktivt verkat för att tillse att ett 

umgänge kommer till stånd utan har snarare förhindrat eller i vart fall försvårat ett umgänge 

av normal omfattning. Som synnerligen svårförståeligt framstår att modern helt motsätter sig 

att dottern övernattar hos fadern vilket bla i princip omöjliggör för dottern att ha en sedvanlig 

sommarsemester med sin far. Hovr har med beaktande av det sagda allvarligt övervägt att 

flytta över vårdnaden om dottern till fadern. Då hänsyn även bör tas till dotterns behov av 

stabilitet finner hovr emellertid att en överflyttning av vårdnaden skulle innebära en alltför 

stor omvälvning för dottern. Modern skall därför även i fortsättningen ha ensam vårdnad. 

Dottern skall däremot ha ett omfattande umgänge med sin far. Vid denna bedömning har 

hänsyn tagits till att dottern i mer än 2 år bott växelvis hos sina föräldrar och hennes 

storasyster bor numer också hos fadern. Umgänge söndag till söndag varannan period och 

varannan period fredag till påföljande torsdag samt varannan jul- och nyårshelg och tre veckor 

varje sommar.  

 

 

Göta Hovrätts dom i mål T 2795-08 

 

Flicka 6 år som bott växelvis hos sina föräldrar sedan separationen när flickan var drygt ett år 

gammal. Mamman yrkar att flickan ska bo hos henne. Pappan vill att det växelvisa boendet 

ska bestå. Mamman anförde att resorna och de tidiga morgnarna var besvärande för flickan. 

Boendeutredningen föreslag att flickan skulle bo tillsammans med sin mamma och ha ett 

omfattande umgänge med sin pappa.  

Tr: Tingsrätten förordnade om växelvis boende. Föräldrarna kan samarbeta och inget talar 

mot att det växelvisa boendet varit annat än till flickans bästa. Genom det växelvisa boendet 

har flickan fått en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. För att bryta det 

hittillsvarande mönstret bör krävas starka skäl. Onekligen innebär nuvarande förhållanden 

påfrestningar för flickan med resor, tidiga morgnar och långa stunder från hemmet. Emellertid 

måste fördelarna med ett stadigvarande boende hos mamman ställas mot det förhållandet att 

flickans kontakt med sin pappa i sådant fall med nödvändighet kommer att inskränkas och 

vice versa. Tingsrätten anser att fördelarna inte innefattar tillräckligt starka skäl för att det ska 

vara till flickans bästa att hon stadigvarande bor hos en av föräldrarna.  

Hovr: Hänsynen till flickans behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar 

motiverar att vad tingsrätten förordnat om växelvis boende står fast.  

 

Svea hovrätt dom den 20 april 2011 i mål T 10645-10 

 

Tingsrätten fann att gemensam vårdnad inte längre var det bästa för en nu nioårig pojke, och 

att hans pappa var den som bäst kunde tillgodose hans behov av stabilitet och kontinuitet. 

Därför beslöt domstolen dels att vårdanden om pojken skulle tillkomma pappan, dels att 
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pojken skulle bo stadigvarande hos honom. Tingsrätten, som beskrev mamman som impulsiv 

och inkonsekvent, noterade att pojken hade onormalt hög frånvaro från skolan då han bodde 

hos henne. Trots samarbetssvårigheter mellan parterna beslutade tingsrätten om 

veckoumgänge mellan pojken och mamman. Hovrätten konstaterar nu att de synpunkter som 

lämnats om kvinnan visserligen saknar relevans, men att samarbetssvårigheterna omöjliggör 

ett veckoumgänge. Istället beslutar domstolen om umgänge mellan son och mor mellan 

onsdag och måndag varannan vecka. 

–Tingsrätten konstaterade att parterna haft konflikter av varierande art och omfattning sedan 

separationen år 2005, och att de processat om vårdnaden om sonen de senaste åren. Sedan den 

senaste domen, i november 2008, hade samarbetssvårigheterna blivit värre. Domstolen fann 

därför att gemensam vårdnad inte längre var bäst för pojken. Vidare fann tingsrätten att 

mannen var den förälder som bäst kunde tillgodose pojkens behov av stabilitet och kontinuitet 

medan kvinnan ”har en tendens att handla för stunden utan att tänka på ”konsekvenserna” och 

”saknar insikt om vikten av att följa beslut”. Bland annat hade pojken haft 

onormalt hög frånvaro från skolan de veckor han bodde hos kvinnan, vilket enligt tingsrätten 

”naturligtvis inte är positivt”. 

Den enda farhågan tingsrätten kände inför att tillerkänna mannen ensam vårdnad om pojken 

var att han skulle tillåta sin nya sambo ta en alltför stor del i kommunikationen med kvinnan. 

Sambons negativa inställning till kvinnan kan också ha bidragit till en försämrad 

kommunikation mellan parterna, menade tingsrätten. Mannen måste därför ta sitt ansvar som 

vårdnadshavare och ha en dialog direkt med kvinnan. Tingsrätten fann vidare att pojken 

skulle ha rätt till umgänge med sin mamma varannan vecka med byte på fredagar, det vill 

säga i samma omfattning som tidigare, samt under helger och lov på visst 

sätt. 

Hovrätten ändrar nu domen endast genom att bestämma att pojken istället ska ha rätt till 

umgänge med sin mamma från onsdag till måndag. Hovrätten menar att de synpunkter som 

lämnats om kvinnan gäller händelser en tid tillbaka och därför inte har relevans i nuläget. Det 

finns därför ingen anledning att känna oro för pojkens skolgång när han bor hos sin mamma. 

På grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter är det dock inte lämpligt att besluta om 

veckoumgänge på det sätt tingsrätten gjort. Eftersom mannen har ensam vårdnad om sonen 

bör han vistas hos honom merparten av tiden, samtidigt behöver pojken ha vardagsumgänge 

med sin mamma, resonerar hovrätten. Hovrätten understryker att föräldrarna måste vara 

lyhörda och flexibla då pojken emellanåt vill ha ett annat umgänge än det domstolen bestämt. 

Hovrätten litar på att parterna ”som kloka föräldrar på sikt ska kunna överbrygga sina 

motsättningar” och gemensamt verka för sonens bästa. 

 

Svea hovrätt beslut den 8 mars 2010 i mål T 778-10 (protokollet daterat den 22 februari 

2010) 

 

Tingsrätten förordnade i dom dels om växelvis boende, dels om rätt till umgänge för parternas 

son. Hovr: Det går inte att förordna om växelvis boende och samtidigt reglera umgänge vid 

t.ex. storhelger. Tingsrättens domslut i fråga om umgänge kan följaktligen inte stå fast. Detta 

nödvändiggör förnyade överväganden även i fråga om var sonen ska vara bosatt. Växelvis 

boende förutsätter att föräldrarna kan hantera det växelvisa boendet på ett flexibelt sätt. Det är 

naturligt att barnets behov av boendet förändras från tid till annan under uppväxttiden. 

Föräldrarna måste ha förståelse för detta och kunna upprätthålla en sådan flexibilitet utan att 

kräva millimeterrättvisa. Om föräldrarna saknar förståelse för detta och därmed inte kan vara 

tillräckligt flexibla är det en omständighet som talar mot växelvist boende. Tingsrättens dom 

undanröjdes och målet återförvisades till tingsrätten.  
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Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 11 april 2011 i mål T 515-10 

 

Tingsrätten hade beslutat att barnen skulle bo växelvis hos föräldrarna, men efter tingsrättens 

beslut hade det visat sig att pappan inte har haft barnen hos sig i den utsträckning som beslutet 

medgav vilket enligt mamman var ett tecken på att pappan inte hade tillräckligt med tid för 

barnen på grund av sitt arbete och andra engagemang. Pappan har inte medverkat vid 

hovrättens utredning varför det inte kunnat genomföras en boendeutredning och han har heller 

inte medverkat vid huvudförhandlingen. Hovr konstaterar att det för närvarande saknas 

förutsättningar att förordna om växelvis boende och inget har framkommit i utredningen som 

tyder på att det inte skulle vara förenligt med barnens bästa att stadigvarande bo hos mamman 

och ha rätt till umgänge med pappan. 

 

 

Svea hovrätt dom 20 maj 2011 i mål T 7507-10 (Ej PT i HD mål T 2977-11) 

 

En man och en kvinna hade separerat under sin gemensamma dotters första levnadsår med har 

båda varit delaktiga så som föräldrar under hela hennes uppväxt. I samband med att mannen 

flyttade uppstod dock meningsskiljaktigheter mellan dem. I tingsrätten yrkade båda 

föräldrarna att flickan i första hand skulle bo hos dem, och i andra hand att hon skulle ha ett 

växelvist boende. Tingsrätten, som förordnade om ett växelvist boende, fann att 

sammanhållna veckor med byte på söndagar var bäst både för barnet och för föräldrarna. 

Nu ändrar hovrätten domen genom att besluta att flickan ska ha sitt stadigvarande boende hos 

mannen och ha rätt till umgänge med kvinnan på visst sätt. Mannens bostad ligger i 

anslutning till flickans skola, i ett område där hon är väl etablerad och har många vänner. 

Hovrätten menar att ett växelvist boende inte är det bästa för barnet eftersom flickans 

föräldrar inte har en väl fungerande kommunikation. 

Kvinnans yrkande gällande umgänge under lov bifalls, men inte hennes yrkande om 

veckoslutsumgänge. Hovrätten anser att ett mer sedvanligt reglerat veckoslutsumgänge 

varannan vecka kommer att medföra en stabilare och lugnare tillvaro för flickan. Umgänget 

ska därför äga rum från torsdag efter skolan till påföljande månad morgon. 

Hovrättens för Västra Sveriges dom den 14 november 2011 i mål T 3147-11 

En man och kvinna har en gemensam fyraårig dotter. När paret separerade kom de överens 

om att flickan skulle bo kvar hos kvinnan men att vårdnaden om flickan skulle vara 

gemensam. Efter en tid ville mannen att flickan skulle känna att hans hem också var hennes 

hem. Han ville få ett vardagsumgänge med flickan och yrkade därför att tingsrätten skulle 

bestämma att flickan skulle bo växelvis hos sina föräldrar. Tingsrätten fann dock inte att 

fyraåringen skulle få det bättre om hon bodde växelvis hos sina föräldrar än som i dagsläget, 

det vill säga tre dygn varannan vecka hos pappan och övrig tid hos mamman. Rätten ansåg att 

flickan, oavsett formen för boendet, har en tydlig och kontinuerlig kontakt med båda sina 

föräldrar. Om boendet skulle vara växelvis så skulle flickan, när hon bodde hos sin pappa, få 

göra två bilresor varje dag till och från förskolan, något som skulle undvikas hon i stället 

bodde hos sin mamma. Vidare konstaterade tingsrätten att mamman ofta är ledig från arbetet 

på vardagar. Om boendet skulle vara växelvis skulle mannen skjutsa flickan för att hon skulle 

vara på förskolan samtidigt som hennes mamma är ledig och således finnas i sitt hem alldeles 

nära förskolan. Sammanfattningsvis fann tingsrätten inte tillräckliga skäl att bifalla pappans 
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yrkande. Mannen överklagade till hovrätten som inte meddelar prövningstillstånd, varför 

domen står fast. 

 

Svea hovrätts dom den 4 juni 2012 i mål T 9052-11 

 

Tingsrätten beslutade att en sjuårig flicka skulle bo växelvis hos sina separerade föräldrar, 

som har gemensam vårdnad. Flickan hade dessförinnan haft sitt tidigare stadigvarande boende 

hos mamman och pappan hade haft umgängesrätt. Mamman hävdade att flickan varit orolig 

inför umgänget och att hon är rädd för sin pappa. Kommunikationen sker enbart genom sms 

och mail. Utredningen har dock inte gett stöd för att flickan inte har det bra hos pappan. 

Vidare har pappan en styvdotter som är jämnårig med flickan. Flickorna har kommit varandra 

mycket nära och har stort utbyte av varandras sällskap då de vistas tillsammans hos pappan. 

Tingsrätten fann därför att det fanns skäl att bifalla yrkandet om växelvis boende (rättens 

ordförande var skiljaktig). Hovrätten konstaterar, efter överklagande, att det växelvisa boendet 

sedan tingsrättens dom fungerat bra och finner i likhet med tingsrätten att det bästa för flickan 

är att bo både hos sin mamma och hos sin pappa. Tingsrättens dom fastställs därför. (Flickan 

har av utredaren på stadsdelsnämnden uppfattat att flickan är mycket tydlig med att hon inte 

vill bo hos sin pappa varannan vecka men att hon inte vågar säga det för att hon tror att han 

ska bli arg. –Hovrätten anser att flickan inte uppnått tillräcklig ålder och mognad för att 

hennes vilja ska beaktas. Hovrätten anser också att det är oklart varför flickan känner sig rädd 

och pressad och att detta inte stämmer med vad klassläraren berättat om flickan.)  

 

Svea hovrätts dom den 6 november 2012 i mål T 8380-11 

 

Ett tidigare gift par hade två barn tillsammans och tvist hade uppstått gällande vårdnad, 

boende och umgänge. Föräldrarna hade gemensam vårdnad om barnen med växelvis boende. 

Tingsrätten konstaterade att barnen var åtta respektive sex år gamla och att den rättsliga 

tvisten mellan föräldrarna pågått under fyra år. Vidare konstaterade domstolen att det fanns 

brister i föräldrarnas samarbete, men att fördelarna med gemensam vårdnad vägde tyngre än 

nackdelarna och att den gemensamma vårdnaden skulle fortsätta. Tingsrätten ansåg även att 

barnen skulle fortsätta att växelvis bo hos föräldrarna samt fastställde visst umgänge. Domen 

överklagades till hovrätten, som konstaterar att parternas samarbetsförmåga inte förbättrats 

sedan underinstansens dom. Vidare anför hovrätten att det fortfarande råder oenighet i viktiga 

frågor som barnens pass och deras möjlighet att resa utomlands till mammans ursprungsland. 

Efter en sammantagen bedömning anser domstolen att samarbetsproblemen är så pass djupa 

att ensam vårdnad är att föredra. Mot bakgrund av bland annat att mamman anses mer 

flexibel, tillerkänner hovrätten henne vårdnaden. Barnen tillerkänns sedvanligt veckoumgänge 

med pappan. 

 

Svea hovrätts dom den 11 juni 2013 i mål T 10921-12 (Ej PT i HD T 3545-13) 

 

Tingsrätten ansåg att en man och en kvinna hade sådana samarbetssvårigheter att de inte 

kunde ha gemensam vårdnad om sina två gemensamma barnen. Bland annat då pappan, vid 

tillfället för tingsrättens avgörande, var föremål för en förundersökning om misshandel mot 

mamman, ansåg rätten att mamman fick anses bättre lämpad som vårdnadshavare för barnen. 

Pappan medgavs dock umgängesrätt. Vid tidpunkten för hovrättens dom hade pappan friats 
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från åtal om bland annat misshandel av mamman. Hovrätten ansåg att även om det 

framkommit att pappan "har humör" fanns det inget som talade för att han skulle vara 

olämplig som vårdnadshavare. Inte heller ansåg rätten att parternas samarbetssvårigheter var 

sådana att det var uteslutet med gemensam vårdnad. Bland annat då det äldsta barnet, som är 

tolv år gammal, uttryckt en önskan om att träffa pappan mer fann domstolen dessutom att 

barnen skulle bo växelvis, varannan vecka, hos vardera föräldern. Mamman överklagade 

domen men Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet 

och hovrättens avgörande står därmed fast. 

 

Svea hovrätts dom den 12 september 2013 i mål T 10403-12 

 

Tingsrätten beslutade bland annat att två bröder, tolv respektive tio år gamla, skulle bo 

växelvis hos sina föräldrar med en vecka i taget samt att de skulle ha rätt till umgänge med 

föräldrarna på visst angivet sätt under lov. Sedan föräldrarnas separation 2010 har barnen bott 

stadigvarande hos mannen i det tidigare gemensamma hemmet i Sundbyberg och har haft 

helgumgänge med kvinnan. Kvinnan har efter separationen flyttat ihop med en ny man i 

Täby. Tingsrätten konstaterade att samarbetet mellan föräldrarna verkar fungera bra och att 

vardagslogistiken underlättas av att kvinnan fortfarande arbetar i Sundbyberg, där barnen går i 

skolan. Avståndet mellan föräldrarnas respektive bostäder är inte heller sådant att det 

omöjliggör för barnen att ta med sig kamrater hem efter skolan. Om barnen bor en längre 

sammanhängande period hos sin mamma ges dessutom fler möjligheter till detta, menade 

tingsrätten. Avståndet är inte heller sådant att ett växelvist boende inte kunde anses vara det 

bästa för barnen. Mannen menar att det finns risk att barnen bevittnar våld om de bor med sin 

mamma eftersom hennes nye sambo tidigare har dömts för våld mot en före detta flickvän. 

Tingsrätten konstaterade dock att det inte finns några misstankar om att barnen, eller hon 

själv, skulle fara illa hos mamman. I hovrätten har det framkommit uppgifter om att 

mammans sambo skulle förekomma i andra utredningar gällande våld mot kvinnor. Utredarna 

menar att uppgifterna är ”oroväckande och ger signaler om att man vid en riskbedömning inte 

kan utesluta att barnen kan komma att bevittna våld när de bor hos sin mamma”. Mannen 

själv tillbakavisar detta och hovrätten finner att uppgifterna varken är tillräckligt konkreta 

eller annars av sådan beskaffenhet att det är möjligt att dra någon slutsats med ledning av 

dem. Det är vidare tydligt att barnen står nära båda sina föräldrar även om det inte har gått att 

få någon entydig bild av deras egen inställning till boendet. Vid en sammantagen bedömning 

finner hovrätten att tingsrättens dom ska fastställas. 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 4 november 2013 i mål T 1950-13 

 

Hovrätten konstaterar att det största hindret mot växelvisboende för flickan är föräldrarnas 

svårigheter att samarbeta och brist på kommunikation och att det är till flickans bästa att 

stadigvarande bo med den ena föräldern. Hovr: ”Bristen på samarbete och kommunikation 

riskerar att försätta flickan i en situation där hon inte kan vara öppen mot respektive förälder 

om sitt liv hos den andre.” Omständigheterna sammantaget (främst att mamman mer än 

pappan är införstådd med vikten av att ha en god kommunikation med varandra) gör att 

flickan ska bo hos sin mamma men ha omfattande umgänge med sin pappa i den omfattning 

som mamman medgett. 
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Svea hovrätts dom den 13 december 2013 i mål T 9543-12 

Mamman tillerkändes i tingsrätten ensam vårdnad om dottern, 5 år. Dottern fick rätt till 

umgänge med pappan vartannat veckoslut samt under lov och helger. I hovrätten tillerkändes 

pappan ensam vårdnad och dottern umgänge med mamman motsvarande växelvist boende. 

Pappan bedömdes som mer samarbetsvillig eller villig att hitta lösningar som han förbättra 

samarbetet och därmed dotterns situation.  

 

Svea hovrätts dom den 27 juni 2014 i mål T 212-14 

 

Tvist hade uppstått mellan en man och en kvinna avseende boende och umgänge för deras nu 

sjuåriga son. Föräldrarna hade gemensam vårdnad om sonen och han hade stadigvarande bott 

hos sin mamma samt haft umgänge med sin pappa. Pappan stämde sedan mamman med 

yrkande om bland annat att sonen skulle bo växelvis hos dem. Tingsrätten konstaterade att 

sonen framstod som en harmonisk och välfungerande pojke samt att föräldrarna var mycket 

engagerade och kärleksfulla. Vidare anförde domstolen att det saknades anledning att 

ifrågasätta mammans uppgifter om att sonen fick oro och sömnsvårigheter efter umgänge med 

pappan, men att störningarna inte skett i så stor omfattning som hon påstod och att sonen hade 

en god relation med sin pappa. Efter en samlad bedömning fann tingsrätten att pappan var 

lämplig boendeförälder, och att sonen skulle bo växelvis hos föräldrarna. Innan det växelvisa 

boendet inleddes skulle dock umgänget med pappan trappas upp. Tingsrätten fastställde även 

boendet under skollov. Domen överklagades till hovrätten, som konstaterar att båda 

föräldrarna är lämpliga som boendeföräldrar. Vidare anför hovrätten att föräldrarna haft vissa 

meningsskiljaktigheter, men inte i större utsträckning än vad som kan anses ligga inom ramen 

för vad föräldrar i allmänhet kan ha, och att de uppvisat en i grunden mycket god 

samarbetsförmåga. Enligt hovrätten har inget framkommit som tyder på att sonens reaktioner 

skulle vara kopplade till hur han har det hos sin pappa. Efter en samlad bedömning finner 

hovrätten att det inte finns en risk för att sonen far illa av ett växelvist boende men att det är 

lämpligt med en upptrappning av umgänget innan det växelvisa boendet inleds. Hovrätten 

ändrar således tingsrättens dom endast på så sätt att umgänget och tiden för upptrappningen 

och inledandet av det växelvisa boendet justeras. 

 

Svea hovrätts dom den 3 december 2014 i mål T 3480-14 

 

Tingsrätten ansåg att barnen, födda 2007 respektive 2009, ska bo växelvis hos föräldrarna. 

Hovrätten delar dock vårdnads- och boutredarens uppfattning att samarbetet inte är tillräckligt 

bra för att ett växelvis boende ska anses bäst för barnen. Trots att föräldrarna separerade för 4 

år sedan råder fortfarande en djup konflikt mellan dem. Eftersom mamman är barnens 

trygghetsperson ska de ha sitt stadigvarande boende hos henne. En nämndeman är skiljaktig 

och anser att barnen ska bo hos sin pappa. 
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Överflyttande av vårdnad till särskild förordnad 
vårdnadshavare  

 

Svea hovrätts dom den 10 december 2012 i mål T 6534-12 

En tioårig pojke hade varit omhändertagen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU, sedan han var sju år gammal, på grund av föräldrarnas bristande omsorg. 

Socialnämnden vände sig senare till tingsrätten och yrkade att vårdnaden skulle överföras från 

föräldrarna till en särskilt förordnad vårdnadshavare och advokat. Nämnden ansåg att 

familjehemmet samtidigt skulle fortsätta stå för den praktiska vårdnaden av pojken. 

Föräldrarna bestred yrkandet. 

Tingsrätten konstaterade att föräldrarna brustit i omsorgen bland annat genom att hålla pojken 

hemma från skolan, planerat att flytta till Indien och inte tagit hand om pojkens tandhälsa. 

Rätten konstaterade också att föräldrarna ingripit i vården av sonen. Pappan hade brottsligt 

bortfört pojken vid ett tillfälle och föräldrarna hade även publicerat uppgifter om 

omhändertagandet på internet. 

Domstolen fann emellertid att ett definitivt avskiljande av pojken från föräldrarna skulle 

accentuera deras känsla av frustration och vanmakt och öka snarare än minska risken för 

ingripanden i vården och fortsatta skriverier på internet. Tingsrätten fann vidare inget entydigt 

stöd för att utesluta en framtida återförening mellan föräldrarna och sonen. Mot bakgrund 

bland annat av detta ansåg rätten att det utifrån barnets bästa inte var påkallat att vårdnaden 

om pojken överflyttades, och lämnade socialnämndens talan utan bifall. 

Efter överklagan konstaterar hovrätten att pojken varit utsatt för fysiska och psykiska 

omsorgsbrister samt att föräldrarna inte drar sig för att ingripa i vården av honom. Rätten drar 

slutsatsen att föräldrarna sätter sina egna intressen före sonens samt saknar insikt om sina 

omsorgsbrister. Sammantaget finner domstolen mot bakgrund av detta att dessa brister medför 

bestående fara för pojkens hälsa och utveckling. 

Hovrätten anför vidare att om omvårdnaden anförtros en särskilt förordnad vårdnadshavare 

finns förutsättningar att på sikt upphöra med LVU-vården och i stället ersätta denna med 

frivilliga överenskommelser. En erfaren advokat som vårdnadshavare bör enligt rätten 

rimligtvis också ha förutsättningar att på ett för både barnet och de biologiska föräldrarna 

fördelaktigt sätt lösa umgängesfrågorna. Den av socialnämnden föreslagna lösningen är därför 

den som är bäst för pojken, anser hovrätten och bifaller till följd därav socialnämndens talan 

och ändrar tingsrättens dom. 

Ett hovrättsråd är skiljaktigt och anför bland annat att, eftersom en särskilt förordnad 

vårdnadshavare inte torde ha samma ansvar som socialnämnden att verka för att umgänge 

kommer till stånd, det finns risk för att möjligheten att få till stånd ett umgänge mellan pojken 

och hans föräldrar minskar. Vid en samlad bedömning anser ledamoten mot bakgrund av detta 

att tingsrättens dom ska fastställas. 
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Svea hovrätts dom den 12 december 2013 i mål T 7529-13 

Två pojkar och en flicka, elva, tio respektive sex år gamla, var sedan flera år 

familjehemsplacerade. Socialnämnden yrkade att vårdnaden om barnen skulle flyttas över 

från mamman, som led av bland annat ADHD och bipolär sjukdom, och, avseende 

flickan, pappan, till deras respektive fosterföräldrar. Föräldrarna bestred dock käromålet. 

Tingsrätten biföll yrkandet bland annat med hänsyn till att barnen hade rotat sig hos 

fosterföräldrarna. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Hovrätten konstaterar att alla tre 

barnen har knutit an mycket starkt till sina fosterföräldrar och anser att det med hänsyn till 

mammans hälsotillstånd inte är realistiskt att det inom en överskådlig framtid kan bli fråga om 

en återförening mellan henne och barnen. Mot bakgrund av den i princip obefintliga 

kontakten mellan flickan och pappan framstår det vidare enligt hovrätten som än mer avlägset 

med en återförening dem emellan. 

 

Svea hovrätts dom den 17 januari 2014 i mål T 3842-13 (Ej PT i HD den 26 februari 

2014) 

 

Två barn hade på grund av missförhållanden i hemmet och psykisk sjukdom hos mamman 

tidigare vårdats med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Efter 

att kammarrätten upphävt länsrättens dom flyttade barnen tillbaka hem. Knappt två år senare 

beslutade dock socialnämnden att med stöd av LVU omedelbart omhänderta barnen då de for 

illa hos mamman. Barnen placerades senare i jourhem innan de slutligen 

familjehemsplacerades hos ett gift par. I en senare process tillerkändes barnens pappa ensam 

vårdnad och han begärde därefter att en hemtagningsutredning skulle inledas. Begäran 

avslogs dock slutligt av kammarrätten. Socialnämnden inkom senare med ett yrkande om att 

tingsrätten skulle flytta över vårdnaden om barnen till familjehemsföräldrarna. Pappan bestred 

yrkandet och yrkade i sin tur, i det fall tingsrätten skulle bifalla nämndens yrkande, att barnen 

skulle ha rätt till umgänge med honom. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten, bland 

annat med hänsyn till barnens vilja, att det uppenbart bästa för dem var att det rådande 

förhållandet skulle bestå och utsåg familjehemsföräldrarna till särskilt förordnade 

vårdnadshavare. Tingsrätten beslutade vidare att barnen skulle ha rätt till umgänge med 

pappan en gång per månad. Med hänsyn till att barnen hade reagerat negativt på det 

förordnande umgänget begränsade hovrätten umgänget till en gång per kvartal. Pappan har 

överklagat till Högsta domstolen som dock beslutat att inte meddela prövningstillstånd. 

Hovrättens avgörande står därmed fast. 

 

Svea hovrätts dom den 25 februari 2014 i mål T 7513-13 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och flyttar över vårdnaden om en 8-årig flicka till hennes 

familjehemsföräldrar som hon har bott hos sedan hon var 2,5 år gammal. Hon har vårdats och 

fostrats av familjehemsföräldrarna och ser dem som sina föräldrar. Vidare har hon enligt 

hovrätten påverkats negativt av ett alltför oregelbundet och omfattande umgänge med sin 

biologiska mamma. 
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Högsta domstolens dom den 14 april 2014 i mål T 602-13 
 

En idag 33-årig man och en 27-årig kvinna fick i juli 2005 en son. Sedan socialnämnden 

funnit omfattande omsorgsbrister jourhemsplacerades pojken hos sin farfar och hans hustru i 

november 2006. Eftersom föräldrarna inte samtyckte till en varaktig placering ansökte 

nämnden om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Dåvarande länsrätten biföll ansökan och kammarrätten avslog senare överklagandet. I 

samband med familjehemsplaceringen separerade föräldrarna. Nämnden yrkade senare att 

familjehemsföräldrarna ska göras till särskilt förordnade vårdnadshavare för pojken och att 

vårdnaden ska flyttas över till dem. Mamman bestred yrkandet men pappan samtyckte. 

Tingsrätten ogillade nämndens talan då det inte ansågs visat att en återförening mellan sonen 

och mamman inte kunde komma till stånd på sikt. Hovrätten biföll dock senare överklagande i 

målet och utsåg pojkens farfar och hans hustru till särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Hovrätten beaktade att den nu sjuårige pojken vårdats i familjehemmet sedan han var ett år 

och att han rotat sig där samt att det inte var realistiskt att mamman inom överskådlig tid 

skulle ha förmåga och möjlighet att utöva den faktiska vårdnaden. Vidare avslogs mammans 

yrkande om utökat umgänge. Högsta domstolen, HD, som tidigare meddelat 

prövningstillstånd i målet, fastställer nu hovrättens domslut i vårdnadsfrågan, men återförvisar 

målet till tingsrätten för fortsatt bedömning av umgängesfrågan. HD delar uppfattningen att 

det är uppenbart bäst för pojken, som nu kommit upp i skolåldern, att de rådande 

förhållandena består och att vårdnaden flyttas över. Vad gäller umgänget, som kan prövas 

inom ramen för ett överflyttningsmål, kan utredning dock behöva inhämtas och de nya 

vårdnadshavarna ska också ges tillfälle att yttra sig. Detta ska ske i tingsrätten som första 

instans. 

 

 

Göta hovrätts dom den 8 maj 2014 i mål T 2513-13 (Ej PT i HD) 

 

En socialnämnd yrkade att vårdnaden om en nu åttaårig flicka skulle flyttas över från 

mamman till hennes familjehemsföräldrar. Flickan hade omedelbart omhändertagits enligt 

LVU när hon var två år gammal efter en anmälan om att hon liftat tillsammans med pappan, 

som haft bar överkropp och varit blodig. Pappan var nu inte längre vårdnadshavare för 

flickan. Socialnämnden anförde bland annat att flickan stadigvarande vårdats och fostrats hos 

familjehemsföräldrarna sedan två års ålder. Mamman bestred yrkandet. Tingsrätten 

konstaterade att mamman som juridisk vårdnadshavare inte försvårat för 

familjehemsföräldrarnas omsorger om flickan. Efter en samlad bedömning fann tingsrätten att 

det bästa för flickan var att vårdnaden blev kvar hos mamman. Domen överklagades till 

hovrätten, som konstaterar att utredningen inte ger stöd för att mamman inom överskådlig 

framtid kommer att ha förmågan att fullt ut ta sitt föräldraansvar. Vidare anför domstolen att 

det inte finns något som tyder på att familjehemsföräldrarna inte skulle se till att flickans 

behov av umgänge med mamman blev tillgodosett. Hovrätten anser att flickan är i behov av 

trygghet i ett längre perspektiv, och finner efter en sammanvägd bedömning att det är 

uppenbart bäst för flickan att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. 

 

 

Hovrättens för Övre Norrlands dom den 5 juni 2014 i mål T 59-14 (Ej PT i HD) 
 

Socialnämnden i Luleå kommun yrkade i tingsrätten att vårdnaden om en nu åttaårig flicka 

skulle överflyttas från föräldrarna till flickans moster och hennes man. Flickan hade frivilligt 

placerats i familjehem hos mostern då hon var nästan fyra år gammal. Flickans mamma 
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motsatte sig vårdnadsöverflyttandet. Tingsrätten konstaterade att vårdnaden ska överflyttas 

om barnet stadigvarande fostrats i familjehem och det är uppenbart bäst för barnet att det 

rådande förhållandet består. Det finns inget krav på att föräldrarna skall ha brustit i 

omvårdnaden. Socialnämndens påstående om att kontakten mellan mamman och dottern varit 

sporadisk under en längre tid kunde enligt rätten inte ensamt medföra att ett vårdnads- 

överflyttande är uppenbart bäst för barnet, speciellt inte då mamman motsatte sig dessa 

uppgifter. Tingsrätten ogillade därför käromålet. Hovrätten påpekar dock att allt tyder på att 

flickan har ett tryggt och välfungerande familjeförhållande hos mostern. Vidare är det genom 

ett kammarrättsavgörande från 2012 bestämt att flickan ska tvångsplaceras i det nuvarande 

familjehemmet. Med hänsyn till att umgänget mellan mamman och dottern fungerat dåligt är 

det enligt hovrätten inte troligt att mamman inom en överskådlig tid ska kunna ha den faktiska 

vårdnaden om flickan. Det får därför anses uppenbart bäst för flickan att mostern och hennes 

man får den rättsliga vårdnaden om henne. 

 

 

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 2 juni 2014 i mål T 1116-12 (Ej PT i HD) 

 

En då ettårig flicka omhändertogs sommaren 2008 med stöd av lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU, och placerades hos familjehemsföräldrar. Flickan hade 

fram till dess bott tillsammans med sina biologiska föräldrar, som båda två ansågs lida av 

utvecklingsstörningar. Trots stöd från socialtjänsten hade det funnits sådana brister i 

omsorgen och vården av flickan att ett omhändertagande ansågs nödvändigt. Den kommunala 

socialnämnden ansökte senare om att vårdnaden om flickan skulle flyttas över från de 

biologiska föräldrarna, som numera separerat, till familjehemsföräldrarna. Tingsrätten 

konstaterade att flickan haft svåra epilepsiliknande anfall och att hon även hade försenad 

språkutveckling och dålig syn – något som medför särskilda behov. Domstolen uttalade vidare 

bland annat att det var mycket olyckligt att dessa behov i kombination med LVU-placering 

kunde skapa en osäkerhetskänsla. Flickan hade också efter fyra år rotat sig väl i 

familjehemmet och enligt tingsrätten var det uppenbart bäst för henne att vården flyttades 

över, trots att ansökan bestreds av flickans biologiska mamma. Domstolen erinrade dock om 

att familjehemsföräldrarna hade ett stort ansvar för att flickan fortsatte ha umgänge med sina 

biologiska föräldrar och för att de hölls uppdaterade om flickans liv. Mamman överklagade 

och åberopade bland annat utredning som anger att hon inte ska anses som utvecklingsstörd 

utan endast svagbegåvad. Flickan, som inom kort ska börja i förskoleklass, har efter 

tingsrättens dom diagnostiserats med både autism och ADHD. Hovrätten anser, med hänsyn 

till problematiken hos dem båda, att det framstår som uteslutet att mamman inom överskådlig 

tid kommer att ha förmåga eller möjlighet att utöva ett faktiskt vårdnadsansvar för flickan. Att 

flickan snart ska börja i förskola ökar i enlighet med praxis från Högsta domstolen också 

betydelsen av vårdnadsfrågan och behovet av överflyttning. Tingsrättens dom fastställs nu 

därför. 

 

Göta hovrätts dom den 10 juni 2014 i mål T 53-14 
 

En socialnämnd yrkade att vårdnaden om en nu åttaårig pojke skulle flyttas över till två 

familjehemsföräldrar som skulle utses som särskilt förordnade vårdnadshavare för honom. 

Socialnämnden hävdade bland annat att pojken sedan tre års ålder bott permanent i 

familjehemmet samt att hans föräldrar inte hade den kapacitet som krävs för att vara 

heltidsföräldrar. Pojkens föräldrar bestred yrkandet. Tingsrätten konstaterade att pojken fick 

anses ha stadigvarande fostrats och vårdats i familjehemmet, att hans uppväxtförhållanden var 

mycket goda samt att det för närvarande inte var aktuellt att flytta honom därifrån. Efter en 
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samlad bedömning fann tingsrätten att det var uppenbart bäst för pojken att vårdnaden 

flyttades över, och biföll yrkandet. Domen överklagades till hovrätten, som anför att pojken 

placerats i familjehemmet frivilligt men att föräldrarnas situation stabiliserats och att pojken 

haft ett relativt omfattande umgänge med föräldrarna under senare tid. Vidare anför 

domstolen att i dagsläget är det bäst för pojken att de rådande förhållandena består, men att 

utredningen inte motsäger att föräldrarna inom överskådlig tid kan komma att ha möjlighet 

och förmåga att fullt ansvara för pojken och att en återförening kan vara möjlig. Mot 

bakgrund av detta finner hovrätten att det inte är uppenbart bäst för pojken att 

familjehemsföräldrarna får vårdnaden om honom, och avslår yrkandet. 

 

 

Svea hovrätts dom den 22 oktober 2014 i mål T 1296-14 

 

Omsorgsnämnden yrkar att vårdnaden om barnet ska flyttas över från föräldrarna till 

familjehemsföräldrarna och att familjehemsföräldrarna ska utses till särskilt förordnade 

vårdnadshavare. Hovrätten går dock på tingsrättens linje gällande bedömningen att det i 

dagsläget inte går att avgöra vad som är det bästa för barnet gällande överflyttning och att 

talan är för tidigt väckt. (Barnet hade varit placerat i familjehemmet i ett år och sju månader 

när talan väcktes.) Käromålet ogillas. 

 

 

Svea hovrätts dom den 27 oktober 2014 i mål T 4103-14 (Ej PT i HD) 

 

Tingsrätten biföll individ- och omsorgsnämndens yrkande om att familjehemsföräldrarna 

skulle förordnas till särskilda vårdnadshavare för barnet (4 år). Det konstaterades att barnet 

bott i familjehemmet i över tre år och att han knutit an till familjehemsföräldrarna. Hovrätten 

fastställer tingsrättens dom och den omständigheten att barnets mamma hittat ett boende samt 

har umgåtts med barnet vid några fler tillfällen påverkar inte hovrättens bedömning. 
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HD har våren 2009 gett prövningstillstånd i tre fall; se NJA 
2009 s 798 I-III 
 

1. Tingsrätten beslutade att vårdnaden om parternas döttrar 8 och 6 år skulle vara gemensam 

och att de skulle bo tillsammans med sin pappa och ha umgänge med sin mamma. Döttrarna 

bodde växelvis hos föräldrarna när tvisten inleddes. Pappan yrkade ensam vårdnad medan 

mamman ville att den gemensamma vårdnaden skulle bestå. Mamman hade sju barn med sex 

olika fäder. Enligt pappan är hon aggressiv och har åtalats för brott mot fäder samt har 

meddelats besöksförbud mot två av dem. Anmälningar har gjorts om hur hon sköter barnen. 

Hon flyttar ofta.  

 

Tr: Växelvis boende är uteslutet eftersom föräldrarna inte kan samarbeta. Fadern är den som 

bäst tillgodoser barnens behov av trygghet, barnen bör därför bo tillsammans med honom. 

Parterna kommunicerar fredligt med varandra. Även om fadern upplever att det inte är fråga 

om något genuint samarbete utan att alla överenskommelser sker på moderns villkor är deras 

förhållande inte så dåligt att det utesluter gemensam vårdnad. Det finns inte anledning till 

annan slutsats är att modern är djupt engagerad i sina barn. Mot denna bakgrund framstår inte 

skälen för att utesluta henne från den gemensamma vårdnaden som tillräckligt starka. Den 

gemensamma vårdnaden ska därför bestå.  

Hovrätten för Nedre Norrland: Ej PT. 

HD: PT  

 

2. Tingsrätten ogillade faderns yrkande om ensam vårdnad om sonen 2 år och beslutade at han 

skulle bo tillsammans med mamman. Pappan hade yrkat ensam vårdnad och i andra hand 

boendet. Mamman bestred yrkandena och yrkade att sonen skulle bo tillsammans med henne. 

Sonen föddes efter det att förhållandet tagit slut. Pappan framhöll att mamman inte är mogen 

att ta hand om barnet och har fått ett vredesutbrott i sonens närvaro. Det har varit konflikter 

när de träffats för att lämna över sonen. Mamman har också hämtat sonen på dagis när det var 

pappan som skulle hämta. På grund av samarbetsproblem är det omöjligt att ha gemensam 

vårdnad. Mamman bestred att hon var omogen och uppgav att sonen alltid bott tillsammans 

med henne.  

Tr: De konflikter som beskrivits är inte av någon mer allvarlig karaktär, utan ger mer ett 

uttryck för att båda parter är något omogna i sina beteenden. De svårigheter som finns kan 

säkert överbryggas för framtiden och i synnerhet om parterna visar större ansvarskänsla och 

sätter barnets bästa främst. Vidare är det en relativt drastisk åtgärd att utestänga en förälder 

från vårdnaden om ett barn. Den gemensamma vårdnaden ska bestå. Sonen har hela sitt liv 

bott hos sin mamma. Vem av föräldrarna kan förväntas tillse att barnets kontakt med den 

andre föräldern främjas? Eftersom fadern har uttalat mer av ifrågasättanden och misstro mot 

modern än vice versa talar det för att han som boendeförälder inte skulle vara lika intresserad 

av att främja en kontakt med modern som hon skulle vara i samma situation. Det som anförts 

om moderns brister ligger en avsevärd tid tillbaka. Sonen bör vid en samlad bedömning bo 

tillsammans med sin mamma. (Vårdnads- och boendeutredningen hade redovisat brister hos 

modern och bedömt att sonen bör bo hos sin pappa).   

Hovrätten för övre Norrland: Ej PT 

HD: PT 

 

3. J.R. och N.P. har gemensamt sonen S. född år 2003. Parterna har tidigare tvistat i domstol 

om vårdnad och umgänge. Under pågående tvist tog J.R. i april 2006 med sig sonen till 
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Serbien. Parterna träffade därefter en överenskommelse som bl.a. innebar att vårdnaden om 

sonen skulle tillkomma J.R. ensam och att sonen skulle bo växelvis varannan vecka hos 

föräldrarna i Sverige. Tingsrätten förordnade genom dom i juli 2007 i enlighet med vad 

parterna då enats om. J.R. återvände dock inte till Sverige med sonen. N.P. väckte sedermera 

talan i förevarande mål. Tingsrätten inhämtade en utredning i frågor om vårdnad och 

umgänge. Utredaren föreslog att N.P. skulle anförtros ensam vårdnad om S. Tingsrätten 

dömde i maj 2009 i målet och förordnade i enlighet med utredarens förslag. Tingsrätten ansåg 

att ingen av föräldrarna var olämplig som vårdnadshavare men att båda hade agerat 

egenmäktigt, J.R. i högre grad än N.P. Tingsrätten konstaterade vidare att konsekvenserna av 

olika alternativ i vårdnadsfrågan var svåra att överblicka men Sida 818 fann vid en samlad 

bedömning att N.P. var den som hade bäst förutsättningar att se till att S. får en nära och god 

kontakt med båda sina föräldrar och att det därför var mest förenligt med pojkens bästa att 

vårdnaden tillerkändes modern ensam. 

J.R. överklagade tingsrättens dom. Han yrkade att hovrätten skulle anförtro honom vårdnaden 

om pojken samt begärde att vårdnadsutredningen skulle kompletteras med uppgifter om S:s 

nuvarande levnadsomständigheter och hans vilja. I överklagandet till hovrätten ifrågasatte J.R. 

att tingsrätten inte hade redovisat varför rätten gått emot praxis enligt vilken det angetts vara 

bäst för ett barn att stanna kvar i den miljö där det funnit sig väl till rätta. Han kritiserade 

vidare att tingsrätten beslutat i enlighet med vårdnadsutredningens förslag trots att 

utredningen inte haft barnets bästa i fokus utan i stället var grundad på en personlig önskan 

hos utredaren att skipa rättvisa mellan föräldrarna och att straffa honom för att han bortfört 

sonen. 

Svea hovrätt: Ej PT 

HD: PT  
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Processuella frågor 
 

Högsta domstolens beslut den 3 april 2012 i mål Ö 789-12 

 

En man och en kvinna ligger i vårdnadstvist. Tingsrätten beslutade interimistiskt att den 

gemensamma vårdnaden skulle bestå och förordnade om barnens boende. Sedan parterna 

överklagat tingsrättens beslut i boendefrågan, har hovrätten interimistiskt förordnat att båda 

barnen ska bo tillsammans med kvinnan, ett beslut som inte får överklagas. Nu har mannen nu 

ansökt om resning hos Högsta domstolen, HD, och gjort gällande att hovrättens 

rättstillämpning uppenbart strider mot gällande rätt. HD konstaterar att ett interimistiskt beslut 

om barns boende har stor betydelse för både barnet och föräldrarna, men beaktar dels att det 

finns möjlighet att få ett nytt beslut i pågående mål, dels att en tingsrätts interimistiska beslut 

under rättegången kan överklagas särskilt till hovrätten. Det framstår, enligt HD, som mest 

ändamålsenligt och följdriktigt att partens begäran om en ny interimistisk bedömning av 

frågan om barnets boende sker i det pågående målet, enligt vanliga regler och utan att några 

särskilda förutsättningar behöver vara för handen på det sätt som krävs för en resning. Med en 

sådan ordning undviks också parallella förfaranden i en och samma fråga, konstaterar HD, 

som avvisar mannens ansökan. 

 

 

Göta hovrätts beslut den 24 maj 2912 i mål ÖÄ 1312-13 

 

Hovrätten undanröjde ett av tingsrätten meddelat interimistiskt beslut om boende och 

umgänge på grund av rättegångsfel och återförvisade målet till tingsrätten. Hovrätten anförde 

följande. Tingsrätten har i sina skäl till det interimistiska beslutet hänvisat till flera av de 

vittnesförhör som hållits i ärendet om verkställighet som handlagts samtidigt. Att den vägen 

föra in muntlig bevisning i ett interimistiskt beslut om boende och umgänge står i strid med 

rättegångsbalkens regler (se prop. 1986/87: 89 s 180 och prop. 2004/05:131 s 153). 

 

Högsta domstolens beslut den 19 december 2012 i mål Ö 4613-11 

 

I samband med att en man och en kvinna skilde sig uppkom tvist om vårdnaden om deras tre 

barn. Tingsrätten avvisade kvinnans yrkande om att få vårdnadsfrågan prövad med hänvisning 

till att parterna undertecknat avtal angående vårdnaden om varje barn. Tingsrätten fann att 

avtalen var att likställa med en deldom i målet, vilket innebar att vårdnadsfrågan redan 

avgjorts och inte kunde prövas på nytt av tingsrätten i samma mål. Om kvinnan vill ha frågan 

om vårdnaden om parternas gemensamma barn prövad av tingsrätten har hon att väcka ny 

talan om detta, uttalade tingsrätten. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten, men 

nu undanröjer Högsta domstolen, HD, domarna och återförvisar målet till tingsrätten för 

fortsatt handläggning. HD konstaterar att vårdnadsmål är indispositiva och att avtal inte är 

bindande på samma sätt som en deldom. Med hänvisning till att familjerättsliga tvister ska 

slutföras utan dröjsmål och till låga kostnader finner HD att ett godkänt avtal om vårdnad som 

har ingåtts under ett pågående mål inte hindrar ett domstolsavgörande om samma sak i målet. 

Detta gäller även avtal om boende och umgänge och utan hinder av att målet i den del som 

avtalet avser har skrivits av. Därmed borde inte kvinnans yrkande i vårdnadsfrågan ha 

avvisats. 
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Domsrätt och lagval 
 

 

Svea hovrätts beslut den 2 maj 2012 i mål Ö 478-12 

  

Som tingsrätten redovisat följer svensk domstols internationella behörighet att pröva mål om 

föräldraansvar i gränsöverskridande situationer av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 

domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) 

nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen). Begreppet föräldraansvar omfattar bland annat frågor 

om vårdnad och umgänge (se artiklarna 1.2 a och 2.7 i förordningen). 

Pappans har även i hovrätten gjort gällande att svensk domsrätt i målet följer av artiklarna 8 

(barnets hemvist i Sverige) eller 12.3 (parternas överenskommelse om svensk domstols 

behörighet) i Bryssel II-förordningen. För det fall svensk domsrätt inte finns har han här 

hänvisat till artikel 15 och gjort gällande att svensk domstol ex officio ska ta reda på om den 

tjeckiska domstolen anser sig behörig att pröva frågan om vårdnad eller om den anser att 

svensk domstol är bättre lämpad. 

För att svensk domsrätt ska följa av artikel 8 i Bryssel II-förordningen måste barnet anses ha 

haft hemvist i Sverige när talan väcktes, dvs. den 12 maj 2011. 

Bryssel II-förordningen innehåller inte någon definition av begreppet ”hemvist”. EU-

domstolen har dock, som tingsrätten redovisat, uttalat sig om hur begreppet ska tolkas (se 

dom den 2 april 2009 i mål C-523/07, A, och även den 22 december 2010 i mål C-497/10 

PPU, Mercredi; jfr NJA 2011 s. 499). 

Behörighet med stöd av artikel 8 

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att barnet i vart fall efter parternas överenskommelse, 

som fastställdes i dom av Stockholms tingsrätt den 20 januari 2011, hade hemvist i Tjeckien 

och att hon fortfarande hade hemvist där när hon kom till Sverige för umgänge med pappan 

under påsken 2011. 

Barnet har sedan dess varit kvar i Sverige. Mammans ansökan i maj 2011 enligt 1980 års 

Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn om 

överflyttning av barnet till Tjeckien bifölls inte av svensk domstol då barnet, som ansågs ha 

uppnått en sådan ålder och mognad att hennes vilja skulle beaktas, motsatte sig en 

överflyttning. Kvarhållandet av barnet i Sverige ansågs emellertid av domstolen olovligt i 

Haagkonventionens mening. Att barnet således i enlighet med sin egen vilja blivit kvar i 

Sverige kan inte leda till att hon redan i maj 2011 då pappan väckte talan i förevarande mål 

kan anses ha etablerat hemvist här i landet (jfr NJA 2002 s. 390). Det förhållandet att barnet 

nu har varit i Sverige under ca ett års tid och att hennes vistelse här förefaller vara inriktad på 

stadigvarande bosättning, i varje fall under skoltid, kan inte påverka den bedömningen. 

Vidare finner inte heller hovrätten att parterna vid tiden för talans väckande kommit överens 

om att barnet då skulle bo stadigvarande i Sverige. Pappan har till stöd för en sådan 

överenskommelse hänvisat till en av båda parter undertecknad ansökan till en internatskola i 

Sverige. Av ansökan framgår dock att skolgången skulle börja först höstterminen 2011. 

Det anförda innebär att svensk domsrätt inte kan grundas på barnets hemvist. 

Behörighet med stöd av artikel 12.3 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/CLX_3_2003_R_2201?versid=307-1-2007
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/CLX_3_2000_R_1347?versid=307-1-2007
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/CLX_6_2007_CJ_0523?versid=307-1-2007
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/CLX_6_2010_CJ_0497?versid=307-1-2007
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/NJA_2011_S_0499?versid=307-1-2007
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/NJA_2002_S_0390?versid=307-1-2007
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I frågan om svensk domsrätt föreligger med stöd av artikel 12.3 gör hovrätten samma 

bedömning som tingsrätten. Det framstår därvid även som uppenbart att vad parterna enats 

om beträffande barnets skolgång från och med hösten 2011 inte kan uppfattas också som en 

överenskommelse om svensk domstols behörighet i förevarande mål. 

Överföring av behörighet med stöd av artikel 15 

Artikel 15 i Bryssel II-förordningen ger en primärt behörig domstol en möjlighet till 

överföring av sin behörighet till en domstol i en annan medlemsstat. Artikeln ger emellertid 

inte den andra medlemsstatens domstol behörighet utan att ett sådant beslut har fattats. 

Domstolen i den andra medlemsstaten kan med stöd av punkten 2 i denna artikel initiera den 

primärt behöriga domstolen att pröva frågan om överföring av sin behörighet. 

Det har inte framkommit i målet att den tjeckiska domstolen har anmodat svensk domstol att 

utöva behörighet och talan i förevarande mål har inte väckts med stöd av artikel 15. 

Internationell behörighet för svensk domstol finns därmed inte med stöd av denna artikel. Det 

saknas anledning för hovrätten att i detta mål utröna om den tjeckiska domstolen numera 

anser sig behörig att pröva frågan eller anser att svensk domstol är bättre lämpad för 

uppgiften.  

Sammanfattande bedömning: Med hänsyn till att svensk domsrätt inte kan grundas på barnets 

hemvist när talan väcktes och eftersom det inte heller finns någon annan grund för svensk 

domsrätt ska tingsrättens avvisningsbeslut stå fast. 

 

 

Göta hovrätts beslut den 25 maj 2012 i ärende Ö 757-12 

 

Frågan i målet är om svensk domstol har domsrätt avseende vårdnadsfrågor gällande 

parternas son som är svensk medborgare. Den ena föräldern är dansk medborgare med 

hemvist även i Danmark där talan har väckts i domstol av denne, medan talan väckts av den 

andre i tingsrätt i Sverige. Hovrätten har tidigare konstaterat att barnet saknat hemvist i 

Sverige när talan väckts i målet här. Rätten framhåller att avgörande i domsrättsfrågan är om 

barnet sedermera har tagit hemvist i Sverige i samband med parternas separation vilket 

konstateras vara för handen. Med hänvisning till litispendens och att talan bedöms ha väckts i 

Danmark först avvisar hovrätten den ena partens vid tingsrätten förda talan. 

 

 

Svea hovrätts dom den 30 oktober 2013 i mål T 3312-13 

 

Målet rör frågan huruvida svensk eller tysk rätt ska tillämpas när det gäller vårdnad, boende 

och umgänge. Tingsrätten fann att barnen fått sin hemvist i Tyskland genom tingsrättens 

interimistiska beslut och att tysk rätt ska gälla i frågan om vårdnad, barnens boende och 

umgänge. Däremot ska svensk rätt gälla i fråga om underhållsbidrag för tid innan den 

underhållsberättigades hemvist ändrades. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 
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Verkställighet 
 

Svea hovrätts beslut den 13 september 2012 i ärende ÖÄ 4048-12 

 

En man yrkade vid tingsrätten om verkställighet av umgänge som tidigare dömts ut gällande 

mannen och hans tidigare frus gemensamma barn. Mannen menade att kvinnan hindrade 

umgänget och fick barnen att tycka illa om honom medan kvinnan anförde att barnen inte 

ville umgås med sin pappa och var oroliga och grät inför möten med honom. Tingsrätten 

menade att båda barnen, tio respektive 13 år gamla, uppnått sådan mognad att deras vilja 

borde respekteras. Domstolen menade också att det framstod som klart olämpligt att sära på 

barnen vad gällde umgänget. Då båda barnen vid två olika tillfällen uppgett att de inte vill ha 

något umgänge med sin pappa, fann tingsrätten att verkställighet för tillfället inte kunde ske. 

Hovrätten menar att det inte framkommit något som visar att barnen skulle fara illa vid 

umgänge med pappan. Domstolen finner dock att den 13-åriga sonen tydligt gett uttryck för 

att inte vilja träffa sin pappa. Den tioåriga dottern anses för ung för att kunna bilda sig en egen 

uppfattning i frågan. Då rätten anser att barnens bästa ska bedömas var för sig, bifaller 

hovrätten pappans ansökan om verkställighet av umgänge gällande dottern. Då rätten anser att 

det inte visats att mamman försökt hindra umgänget, saknas skäl att verkställigheten förenas 

med vite. 

 

Svea hovrätts beslut den 27 september 2012 i ärende ÖÄ 6690-12 

 

Tingsrätten tillerkände i dom parternas gemensamma son umgänge med pappan vartannat 

veckoslut. Konflikt uppstod dock mellan föräldrarna om umgänget. Pappan vände sig då till 

tingsrätten och yrkade verkställighet av domen, vid äventyr av vite på 10 000 kronor per 

tillfälle. Mamman, som hade ensam vårdnad, bestred yrkandet. Hon anförde att förhållandena 

ändrats och att det var uppenbart att verkställighet var oförenligt med pojkens bästa, då han 

mådde psykiskt dåligt av umgänget med pappan. Tingsrätten konstaterade att den nioårige 

pojkens psykiska mående var sådant att det inte kunde vara förenligt med hans bästa att 

framtvinga umgänge enligt pappans yrkande, och lämnade det utan bifall. 

Beslutet överklagades. Hovrätten konstaterar att de symptom som pojken uppvisat framstår 

som reaktioner på föräldrarnas konflikt. Utgångspunkten är enligt rätten att pojken behöver ha 

tillgång till båda sina föräldrar och att det är viktigt att den förälder som har vårdnaden ser till 

att umgänge med den andre föräldern kommer till stånd. Mot bakgrund av detta delar inte 

hovrätten tingsrättens slutsats att verkställighet av domen avseende umgänge är uppenbart 

oförenligt med barnets bästa. Domstolen ändrar följaktligen tingsrättens beslut och förordnar 

om verkställighet. Eftersom mamman så starkt motsätter sig att regelbundet umgänge sker 

finner hovrätten att förordnandet bör förenas med ett vitesföreläggande, men att vitesbeloppet 

med hänsyn till hennes ekonomiska förhållanden kan begränsas till 5 000 kronor per 

umgängestillfälle. 

 

Göta hovrätts beslut den 14 november 2012 i ÖÄ 2165-12 

Tingsrätten förordade i en dom i oktober 2010 att mamman ensam skulle ha vårdnaden om 

barnet men att pappan skulle ha umgängesrätt. Några månader senare förordnade tingsrätten 

vid vite om 5 000 kronor per tillfälle mamman att lämna ut sonen till pappan för att denne 

skulle kunna utöva sin umgängesrätt. Ännu något senare ansökte pappan om att vitet skulle 
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utdömas då mamman inte lämnat ut sonen till honom vid fyra tillfällen. Mamman menade att 

det funnits giltiga ursäkter för att inte lämna ut barnet samt att vitet i vilket fall som helst 

spelat ut sin roll eftersom sonen numera bodde stadigvarande hos pappan.  

 

Tingsrätten konstaterade att något umgänge inte ägt rum vid de aktuella fyra tillfällena och att 

det därmed fanns förutsättningar att döma ut vitet. Att sonen numera bodde hos pappan var 

heller inget skäl att inte döma ut vitet. Istället ansåg tingsrätten att det var viktigt, såväl i det 

enskilda fallet som ur ett allmänpreventivt perspektiv, att reagera mot överträdelsen som 

faktiskt inträffat även om förhållandena numera ändrats. Tingsrätten fann heller inga skäl att 

jämka vitet utan bestämde det till 20 000 kronor.  

 

Mamman överklagade och hovrätten håller med om att vitesförläggandet spelat ut sin roll som 

påtryckningsmedel i och med att sonen numera bor hos sin pappa. Men samtidigt så bröt 

mamman mot föreläggandet och det finns dessutom en risk för att framtida vitesförlägganden 

blir lidande om vitet efterskänks. Med tanke på mammans ekonomiska förhållanden anser 

dock hovrätten att det finns skäl att jämka vitet till 10 000 kronor. 

 

Svea hovrätts beslut den 15 juli 2013 i ärende ÖÄ 5145-13 

 

En kvinna ansökte i tingsrätten om verkställighet av en tidigare umgängesdom, eftersom hon 

inte fick träffa sina sju barn, som pappan hade vårdnaden om. Enligt domen skulle barnen ha 

rätt till visst umgänge med mamman, men pappan ville inte längre lämna ifrån sig barnen, 

eftersom barnen i samband med umgängestillfällena kvarhållits hos mamman, som dock själv 

påstod att det varit barnen som inte velat åka tillbaka. Vid ett tillfälle hade det gått så långt att 

två av barnen fått hämtas av polis. Tingsrätten konstaterade att det framgick av en 

medlarrapport att barnen, som i några fall är äldre, uttryckt oro för att bli kvarhållna av 

mamman i samband med umgängestillfällena något som gav stöd för att det fanns risk för 

liknande incidenter. En flicka hade, till skillnad från sina syskon, uttryckt att hon ville bo hos 

mamman och tänkte stanna där. Även detta innebar att polishämtning, som medför risk för 

skada hos barnen, kunde komma att bli aktuellt på nytt. Det var därför uppenbart oförenligt 

med barnens bästa med verkställighet av umgänget och yrkandet ogillades. Hovrätten 

konstaterar efter överklagande att ett av barnen visserligen vill ha umgänge i enlighet med den 

tidigare domen, samt att tre av dem vill ha visst umgänge i samband med skollov. Domstolen 

instämmer dock att det med hänsyn till risken för kvarhållande, som resulterat i polishämtning 

ett drygt halvår tidigare, är uppenbart att hinder mot verkställighet föreligger. Överklagandet 

avslås därför. 

 

Göta hovrätts beslut den 4 oktober 2013 i ärende ÖÄ 1589-13 

 

Hovrätten konstaterar att flickan är snart tretton år och har nått sådan mognad att hennes vilja 

ska beaktas. Hon har tydligt förklarat att hon inte vill sova över hos sin pappa men vill träffa 

honom när hon vill. Tingsrättens beslut om verkställighet av umgänge ska därför upphävas då 

det enligt hovrättens mening föreligger hinder mot verkställighet. Hovrätten förordnade att 

vardera parten skulle stå sina kostnader eftersom sökanden inte framfört någon obefogad 

ståndpunkt i ärendet utan tvärtom genom sin begäran om verkställighet använt det rättsinstitut 

som regleras i 21 kap föräldrabalken i enlighet med lagstiftarens syfte, nämligen att få till 

stånd en prövning av om det finns hinder mot verkställighet av det som beslutats i en dom 

avseende vårdnad, boende eller umgänge.  
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Göta hovrätts beslut den 7 oktober 2014 i ärende ÖÄ 2503-14 

 

I en lagakraftvunnen dom hade beslutats att en då elvaårig pojke skulle ha sitt stadigvarande 

boende hos sin mamma. När pojken trots domen fortsatte att bo kvar hos pappan ansökte 

mamman om verkställighet förenat med vite. Pappan anförde att det var sonens uttryckliga 

vilja att bo kvar hos honom, och att det därför inte kunde vara till sonens bästa att verkställa 

domen. Mamman framhöll att anledningen till att pojken fortsatt bo hos pappan inte var ett 

uttryck för hans egentliga vilja, och att pappan hade kraftigt inflytande över sonen. Hon 

påpekade att sonen i andra sammanhang inte kunnat fatta relativt enkla beslut, och att han 

därför inte heller kunde förväntas fatta beslut om var han ska bo. Tingsrätten konstaterade att 

det i den aktuella domen fastställts att det var sonens uttryckliga vilja att bo hos pappan, och 

att den viljan ännu kvarstår. Eftersom pojken nu fyllt tolv år ansågs han ha uppnått sådan 

ålder och mognad att hans vilja skulle beaktas. Att sonen motsatte sig att bo hos mamman 

ansågs därför utgöra hinder för verkställighet. Mammans ansökan avslogs därför. Hovrätten 

ändrar nu tingsrättens dom och bifaller mammans ansökan om verkställighet. Domstolen delar 

visserligen tingsrättens uppfattning att pojkens vilja ska respekteras, men anser att det inte går 

att dra slutsatsen att sonen faktiskt motsätter sig att bo hos sin mamma. Av utredningen 

framgår att han hellre vill bo hos pappan men att han saknar båda sina föräldrar. Det kan 

heller inte uteslutas att sonen färgats av föräldrarnas konflikt. Domstolen anser därför att det 

med hänsyn till pojkens bästa, trots hans viljeyttringar, är nödvändigt att förordna om 

verkställighet. Eftersom pappan inte medverkat till frivilliga överlämnanden av sonen i 

tillräcklig mån anser domstolen att verkställandet ska förenas med vite om 5 000 kronor per 

överlämningstillfälle. 
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Underhållsbidrag  
 

NJA 1985 s 781 och NJA 1995 s 297 

 

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 5 september 2013 i mål T 2746-12 

 

Frågan i målet är om en pappas ekonomiska förhållanden och hans sons behov är sådana att 

den senare kan göra anspråk på ett standardtillägg. Syftet med ett standardtillägg är att ett 

barn som inte bor tillsammans med den underhållsskyldiga föräldern ska få en 

levnadsstandard som är likartad den förälderns. Pappan har enligt hovrätten ett betydande 

inkomstöverskott (9 000 kr) även sedan hans bidrag till sonens normalunderhåll har 

frånräknats, och pojken är så pass gammal (7 år) att han kan tillgodogöra sig ett 

standardtillägg (600 kr). 

 

 

Svea hovrätts dom den 19 september 2014 i mål T 9563-13 

 

Tre syskon i åldrarna 14, 17 och 20 år hade sedan föräldrarnas separation haft sin permanenta 

bostad hos sin mamma. Separationen hade emellertid gjort att barnen hade tvingats dra ned på 

sina sport- och fritidsaktiviteter. Mamman, som lider av en värksjukdom, hade inte haft råd att 

vara sjukskriven och inte heller haft tid att skjutsa barnen till deras aktiviteter. Barnen vände 

sig till tingsrätten och yrkade att pappan skulle förpliktas att betala underhållsbidrag till dem 

om totalt 220 000 kronor för en period om drygt två år. Två av syskonen yrkade därutöver, för 

egen del, att pappan skulle förpliktas att månatligen betala dem 1 600 respektive 1 900 kronor 

till dess att de fyllde 18 år eller hade avslutat sina gymnasiestudier eller motsvarande 

grundutbildning. Yrkandena bestreds dock av pappan som menade att han saknade förmåga 

att bidra till barnens underhåll i någon utsträckning utöver vad som redan skedde i form av 

underhållsstöd. Tingsrätten biföll delvis käromålet men ansåg inte att det fanns utrymme, 

utöver vad pappan vitsordat, för något standardtillägg avseende fritidsaktiviteter för något av 

barnen. Efter att domen överklagats ändrar nu hovrätten tingsrättens dom i viss mån. 

Domstolen finner det oklart i vilken utsträckning en tidigare mobiltelefonkostnader verkligen 

kommit barnen till nytta och fördelar den summan, om närmare 20 000 kronor, mellan de tre 

barnen. 

 

Hovrättens för Västra Sverige dom den 30 september 2014 i mål T 5466-13 

 

Målet rör frågan om skyldighet att utge underhållsbidrag till två barn som numera bor med sin 

mamma i Spanien. Hovrätten konstaterar att mammans ekonomiska förmåga ska ha sin 

utgångspunkt i de uppgifter som framkommit om medelinkomsten för kvinnor i Uddevalla, 

samt att det inte är visat att hennes ekonomiska förmågan ska reduceras med anledning av en 

handskada som hon har. Tvist råder vidare om hur barnbidraget ska avräknas. Enligt hovrätten 

ska, såvitt avser retroaktiva som framtida underhållsbidrag, barnbidraget avräknas före det att 

föräldrarnas överskott proportioneras. 
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Övertagande av gemensam bostad 
 

Svea hovrätts beslut den 21 augusti 2014 i ärende Ö 4597-14 

 

Tvist hade uppstått mellan en kvinna och en man som varit sambor om vem som skulle få bo 

kvar i bostaden. Mannen innehade lägenheten med hyresrätt och kvinnan yrkade interimistiskt 

att hon skulle få överta den. Parterna hade en vid tillfället åttaårig son tillsammans och tvist 

pågick även om vårdnad, boende och umgänge om honom. Enligt ett interimistiskt beslut 

skulle sonen bo hos kvinnan med ett omfattande umgänge med mannen. Kvinnan hade även 

en 12-årig dotter som bodde hos henne och mannen hade en 13-årig dotter som bodde hos 

honom. Tingsrätten konstaterade att kvinnan har rätt att överta lägenheten om hon bäst 

behöver den och det är skäligt. Vidare anförde domstolen att det inte framkommit annat än att 

mannens dotter faktiskt bodde hos honom sedan några månader tillbaka, och att båda parter 

hade behov av bostaden. Domstolen konstaterade även att ingen av parterna hade större 

möjlighet att skaffa bostad på annat håll. Efter en samlad bedömning avslog tingsrätten 

kvinnans interimistiska yrkande. Beslutet överklagades till hovrätten, som konstaterar att 

varken kvinnans eller mannens respektive döttrar ville flytta ifrån dem, men att de i och för 

sig skulle kunna bo hos sin andra förälder. Vidare anför domstolen att inget tyder på att någon 

av parterna har lättare att skaffa annan bostad, och att det avgörande blir deras gemensamma 

sons boende. Mot bakgrund av detta finner hovrätten att kvinnan har bäst behov av bostaden, 

och bifaller hennes interimistiska yrkande om övertagande. 
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Verkställbarhetsförklaring 
 
Svea hovrätts beslut den 26 september 2014 i mål Ö 4046-14 

 

Hovrätten beslutar att förklara ett marockanskt dokument om vårdnad gällande i Sverige. 

Dokumentet anses i och för sig inte vara ett sådant "avgörande" som enligt lag får erkännas i 

Sverige. Med stöd av en konventionskonform tolkning av den svenska lagen anser domstolen 

ändå att det finns förutsättningar att förklara dokumentet gällande. 

En kvinna ansökte om att ett marockanskt dokument om vårdnad skulle förklaras vara 

gällande i Sverige och att hon därigenom skulle få ensam vårdnad om sin nioåriga dotter. 

Enligt utlåtande från den svenska ambassaden i Rabat är dokumentet en så kallad adoul-akt, 

ett dokument upprättat av två så kallade adouler, som är auktoriserade av regeringen att 

utfärda certifikat inom civil- och familjerätt. Enligt marockansk rätt innebär dokumentet att 

mamman ges ensam vårdnad om dottern.  

 

Hovrätten konstaterar nu att det krävs stöd i lag för att ett utländskt vårdnadsavgörande ska 

kunna erkännas i Sverige. Sådant lagstöd finns i lagen om 1996 års Haagkonvention, som 

stadgar att utländska avgöranden får förklaras gällande i Sverige. Rätten anser inte att adoul-

akten är ett avgörande i lagens mening.  

 

Haagkonventionen, som den svenska lagen är baserad på, har dock en annan lydelse. Där 

framgår att utländska åtgärder får erkännas. Adoul-akten kan enligt domstolen anses vara en 

sådan åtgärd. Med stöd av en konventionskonform tolkning förklarar hovrätten därmed 

dokumentet gällande i Sverige.  

 


