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1.  Sammanfattning  

Denna studie är en utvärdering av umgängesstöd för barn enligt 

Föräldrabalken vid en av socialtjänstens umgängesverksamheter i 

Stockholm, där stödet verkställs i en särskild lokal. Syftet med 

studien är att utvärdera umgängesstödet i relation till dess avsikt 

att skapa trygghet för barnet och bidra till ett normaliserat um-

gänge. Normalisering betyder i detta sammanhang att barn och 

förälder efter en begränsad tid med umgängesstöd klarar fortsatt 

umgänge på egen hand. Ett andra syfte med studien är att göra en 

analys av målgruppen för umgängesstöd och deras behov. Utvär-

deringen utgår från en programteoretisk modell. Den bygger på 

intervjuer med berörda barn, föräldrar och personal, dokument-

analyser samt observationer. 

Resultaten visar att det i allmänhet är yngre barn som får um-

gängesstöd. De flesta barn bor med sin mamma och har umgänge 

med sin pappa. Behovet av umgängesstöd kan uppstå för att ett 

yngre barn inte har träffat sin umgängesförälder under en längre 

tid och föräldrarna inte kan mötas. Behovet kan också uppstå för 

att ge barnet skydd och säkerhet om det tidigare har förekommit 

våld i nära relation eller om umgängesföräldern till exempel har 

missbruksproblem. Uppgifter i akterna ger indikation på att det 

har förekommit våld i nära relation i många ärenden.  

I rapporten presenteras identifierade framgångsfaktorer respek-

tive hinder för att umgängesstödet ska bidra till trygghet för bar-

net och normalisering. En slutsats av studien är att socialtjänsten 

behöver vara klar över syftet med umgängesstödet i det individu-

ella fallet då umgängesstöd har kommit att användas inte endast i 

ärenden där domstolen har bedömt att umgänget kan normali-

seras, utan ibland även i syfte att få mer information som underlag 

för bedömning av vad som är barnets bästa. Det innebär att det 

blir problematiskt att utgå ifrån att umgänget alltid ska normali-

seras. Talet om normalisering inom en viss tid kan skapa mycket 

stress och oro för berörda barn och boendeföräldrar om det exem-

pelvis har förekommit våld i nära relation eller om umgängesför-

äldern har missbruksproblem. 

2.  Inledning 

Under 2000-talet har knappt 50 000 svenska barn årligen varit 

med om att deras föräldrar separerar, siffran omfattar såväl barn 

vars föräldrar varit gifta som sammanboende. Det innebär att 

varje år är ungefär tre procent av alla barn med om att deras för-
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äldrar går skilda vägar (SCB 2013). En del barn har föräldrar som 

aldrig har levt ihop. Sammantaget har nära en halv miljon barn i 

Sverige särlevande föräldrar, vilket motsvarar ungefär en fjärde-

del av barnen (SOU 2011:51).  

Ibland uppstår konflikter mellan föräldrar i frågor om de ge-

mensamma barnen. Även om antalet barn som berörs av en famil-

jesplittring har varit relativt konstant under 2000-talet, har antalet 

tvister om vårdnad, boende och umgänge ökat (Domstolsverket 

2003, 2009, 2013). Enligt Socialstyrelsen är årligen ungefär 14 

procent av de barn vars föräldrar separerar föremål för tvister om 

vårdnad, boende och umgänge (Socialstyrelsen 2011). År 2015 

var drygt 6200 barn aktuella för utredning om vårdnad, boende 

och umgänge, medan upplysningar från socialnämnd inhämtades 

av domstol avseende 11 300 barn (Socialstyrelsen 2016). 

Av 6 kap. 15 § första stycket Föräldrabalken (FB) (SFS 

1949:381) framgår att barn har rätt till umgänge med den förälder 

som det inte bor tillsammans med. Om föräldrarna är i konflikt 

med varandra och inte på egen hand lyckas nå en lösning om hur 

barnets umgänge med en förälder ska se ut och om barnet av nå-

got skäl inte bedöms kunna träffa sin förälder ensam kan domsto-

len besluta om umgängesstöd (6 kap. 15 c § FB). Socialnämnden 

är då skyldig att utse en person som umgängesstödjare till barnet. 

Målet med ett sådant umgängesstöd är att det ska bidra till ökad 

trygghet för barnet. En utgångspunkt är att umgängesstöd ska ske 

under en begränsad tid, som en tillfällig åtgärd, och att föräldrarna 

därefter ska klara att hantera umgänget på egen hand. Dessa be-

stämmelser om umgängesstöd enligt Föräldrabalken trädde i kraft 

i augusti 2010. Men även tidigare har liknande arrangemang före-

kommit då barn har haft umgänge med en förälder tillsammans 

med en kontaktperson tillsatt av socialtjänsten. Före år 2010 

kunde dock inte domstolen formellt ålägga socialnämnden att utse 

en kontaktperson vid umgänge. Det var stora skillnader i hur 

kommunerna hanterade sådana ärenden (Prop. 2009/10:192).    

Det saknas idag kunskap om vilka barn som i praktiken berörs 

av umgängesstöd, hur barn och föräldrar upplever umgängesstöd, 

samt i vilken grad föräldrar och barn efter avslutad insats med 

umgängesstöd klarar att fortsätta umgänget på egen hand. Enligt 

Socialstyrelsens (2013a) granskning av kommunernas arbete med 

umgängesstöd framgår det inte alltid vilka som är de bakomlig-

gande skälen till behovet av umgängesstöd. I den här rapporten 

utvärderas umgängesstödet, det vill säga socialtjänstens stöd till 

barn i umgänget med en förälder som de inte bor tillsammans 

med, vid en av socialtjänstens umgängesverksamheter i Stock-

holm. Umgängesstödet verkställs här i en särskild lokal sedan 
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hösten 2014. Lokalen är en öppen förskola som används under 

helger då den ordinarie verksamheten är stängd. 

3.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utvärdera socialtjänstens umgängesstöd i 

relation till dess avsikt att skapa trygghet för barnet och bidra till 

ett normaliserat umgänge, det vill säga att barn och förälder efter 

en begränsad tid med umgängesstöd klarar fortsatt umgänge på 

egen hand. Vilka framgångsfaktorer respektive hinder kan identi-

fieras utifrån de berördas perspektiv (barn, föräldrar och personer 

som arbetar med umgängesstöd)? 

 

Ett andra syfte är att göra en analys av målgruppen för umgänges-

stöd och deras behov. Vilka barn får umgängesstöd? Vilka behov 

av stöd har barnen inom ramen för umgängesstödet? Har barn och 

föräldrar andra parallella stödbehov från samhället och i så fall 

vilka? 

4.  Definitioner 

Umgängesförälder – den förälder som barnet inte bor tillsammans 

med och som det har rätt till umgänge med. 

 

Boendeförälder – den förälder som barnet stadigvarande bor till-

sammans med. 

 

Umgängesstöd – innebär att en särskild person, utsedd av social-

nämnden efter domstolsbeslut, medverkar när barnet träffar sin 

umgängesförälder eller medverkar vid hämtning och lämning i 

anslutning till umgänge. 

 

Umgängesstödjare – den person som är utsedd av socialnämnden, 

efter domstolsbeslut, att medverka vid ett barns umgänge med sin 

umgängesförälder. 

5.  Rättsliga utgångspunkter 

Barns rätt till umgänge 
Enligt artikel nio i FN:s barnkonvention har barn rätt till umgänge 

med sina föräldrar. Ett barn som är skilt från den ena eller båda 
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föräldrarna har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt för-

hållande till dem om det inte strider mot barnets bästa: 

 

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är 

skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upp-

rätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med 

båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa (FN:s 

konvention om barnets rättigheter, artikel 9). 

 

Vidare finns nationella bestämmelser om barns rätt till umgänge 

med en förälder som barnet inte bor tillsammans med i Föräldra-

balken (SFS 1949:381):  

 

Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor 

tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräl-

dern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt (För-

äldrabalken 6:15).  

 

Att barnet har rätt till umgänge behöver alltså inte alltid betyda att 

barn och föräldrar träffas, utan umgänge kan också ske via ”annan 

kontakt”, med vilket avses att barn och förälder kan ha kontakt 

genom exempelvis brev eller telefon (se Prop. 2005/06:99, s. 88 

f.; Prop. 2009/10:192, s. 12). 

Vid alla beslut om barns umgänge med en förälder ska barnets 

bästa vara avgörande, enligt Föräldrabalken (FB 6:2a). Vid be-

dömning av vad som är bäst för barn ska det särskilt tas hänsyn 

till: risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för över-

grepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller an-

nars far illa; barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

sina föräldrar. Vidare framgår av lagtexten att i frågor om barns 

umgänge med en förälder ska hänsyn tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad (FB 6:2a). 

Umgängesstöd 
Sedan år 2010 kan rätten besluta om umgängesstöd till barn enligt 

Föräldrabalken:  

 

När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte 

bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, be-

sluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid 

umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla 

för en viss tid (FB 6:15c). 

 

Som framgår av lagtexten kan rätten besluta om umgängesstöd 

om barnet har behov av det. Det är inte föräldrarnas behov av 
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stöd som ska ligga till grund för bedömningen av behov av um-

gängesstöd (Prop. 2009/10:192, s. 29). Termen umgängesstöd 

infördes efter förslag från den statliga utredningen om beslutande-

rätten vid gemensam vårdnad, SOU 2007:52, och ersatte den tidi-

gare benämningen kontaktperson vid umgänge. 

Enligt bestämmelser i Föräldrabalken ska socialnämnden efter 

rättens beslut om umgängesstöd utse ”en viss person att medverka 

vid umgänget” (FB 6:15c). Det innebär att den person som social-

nämnden utser ska medverka vid barnets umgänge med den föräl-

der det inte bor tillsammans med. Begreppet umgängesstöd inne-

bär medverkan av en person som utses av socialnämnden efter 

beslut av domstol, till skillnad mot när till exempel en kontaktper-

son utses med stöd av socialtjänstlagen, vilket är en frivillig insats 

(se Prop. 2009/10:192, s. 10; Socialstyrelsen 2012). Utgångspunk-

ten för umgängesstöd är bestämmelserna om barns rätt till kontakt 

med sina föräldrar. 

Det är alltså barnets behov av umgängesstöd som ska vara av-

görande och barnets intresse som ska tillmätas betydelse. I Prop. 

2009/10:192 anges några omständigheter då umgängesstöd kan 

bli aktuellt (s. 10 f., 29): 

 

 Barnet behöver umgängesstöd vid hämtning och lämning 

för att slippa uppleva konfliktfyllda konfrontationer mel-

lan föräldrarna 

 Barnet behöver umgängesstöd för att hen av någon anled-

ning känner oro över umgänget 

 Barnet behöver umgängesstöd för att umgängesförälderns 

omsorgsförmåga är bristande. 

Det nämns i propositionen att umgängesstöd enligt Föräldrabal-

ken 6:15c inte ska ses som ett alternativ då det enbart är en föräl-

der som har behov av stöd och hjälp, då behovet i stället bör prö-

vas enligt de former för bistånd som finns enligt socialtjänstlagen 

(Prop. 2009/10:192, s. 11). Det framgår även att umgängesstöd 

inte ska ses som en garanti mot skadliga åtgärder från en förälders 

sida. Om barnet inte kan anses vara tryggt är därför inte um-

gängesstöd ett alternativ, till exempel vid situationer då det finns 

risk för övergrepp mot barn eller risk för att barnet förs bort. Om 

barnet är i behov av sådant skydd är inte umgängesstöd ett alter-

nativ enligt lagstiftarens intentioner (Prop. 2005/06:99; Prop. 

2009/10:192, s. 11 f.).  

Umgängesstöd ska vara en tillfällig åtgärd under viss tid (FB 

6:15 c). Det anges i förarbeten till lagen att umgänget i allmänhet 

bör kunna normaliseras inom ett år. Avsikten är alltså inte att um-

gängesstödet ska finnas med under stora delar av barnets uppväxt 
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(Prop. 2009/10:192). Det framhålls dock att det kan finnas sär-

skilda omständigheter då umgängesstödet bör pågå under något 

längre tid (a.a. s. 30). 

Normalisering 
I förarbeten till bestämmelserna om umgängesstöd förekommer 

benämningen ”normaliserat umgänge” (Prop. 2009/10, s. 28; SOU 

2007:52, s. 222, s. 238). Med normaliserat umgänge avses då att 

umgängesstödet ska fungera som en ”övergångslösning” (SOU 

2007:52, s. 238) under en ”övergångstid” (Prop. 2009/10:192, s. 

28) och att umgängesstödet efter en viss tid ”skall kunna träda åt 

sidan” (SOU 2007:52, s. 222). Det framgår av lagtexten i Föräld-

rabalken att umgängesstödet ska vara tidsbegränsat (FB 6:15c). 

Det anges vidare i förarbeten att umgänget i allmänhet bör kunna 

”normaliseras” inom ett år (Prop. 2009/10:192, s. 12) men att det 

vid särskilda omständigheter kan behöva pågå under längre tid 

(a.a. s. 30). 

6. Tidigare studier om um-
gängesstöd 

Tidigare studier inom området umgängesstöd, i en svensk kontext, 

presenteras i följande avsnitt tematiskt. 

Omfattning 
Hur många barn berörs av umgängesstöd? Socialstyrelsen gjorde 

år 2013 en uppskattning att antalet barn i Sverige som berördes av 

umgängesstöd enligt interimistiskt beslut av tingsrätt var ca 1400 

barn och enligt tingsrättsdom 700 barn, under perioden 2012-08-

01 – 2013-07-31 (Socialstyrelsen 2013a, s. 31; Sveriges officiella 

statistik, Familjerätt 2014). För år 2014 anges i den officiella sta-

tistiken att socialnämnderna fattade beslut om personer som ska 

medverka vid umgänge mellan förälder och barn för 1400 barn 

under året (Socialstyrelsen 2015). 

Plats för umgängesstöd 
Hur umgängesstöd verkställs kan se olika ut i Sveriges kommu-

ner. Socialstyrelsens undersökning (2013a) av kommunernas ar-

bete med umgängesstöd visar att 22 procent av de umgängesfor-

mer som då erbjöds var umgänge i särskild umgängesstödsverk-

samhet, medan det var vanligare att umgänge erbjöds i annan lo-

kal som kommunen tillhandahåller (71 procent), i umgängesföräl-

derns hem (57 procent) eller på annan plats som umgängesföräl-
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dern föreslagit såsom exempelvis lekplats, simhall, bibliotek (So-

cialstyrelsen 2013a, s. 37). 

Umgängesstöd i lokal 
Lagerlöf (2014) har gjort en studie om fyra kommuners um-

gängesstöd i lokal som bygger på intervjuer med chefer för famil-

jerätten, personal som arbetar med umgängesstöd och föräldrar 

vars barn har umgängesstöd. Umgängesverksamheterna var i hu-

vudsak inrymda i barnanpassade lokaler som under övrig tid an-

vänds för öppen förskoleverksamhet. Verksamheterna var öppna i 

huvudsak under helger. I studien framkommer att både föräldrar 

och personal upplever att det finns en otydlighet kring persona-

lens roll vid umgängesstöd. Vidare framkommer av intervjuer 

med chefer att de uppfattar kontinuitet som viktigt i den betydel-

sen att samma personer arbetar över tid i verksamheten och att 

verksamheten äger rum i samma lokal, vilket de menar bidrar till 

trygghet för barn och föräldrar. Några föräldrar lyfte fram att det 

kan uppstå problem när flera familjer ska ha umgänge samtidigt i 

samma lokal. Exempelvis kan det skapa otrygghet för barnen om 

de får bevittna konflikter mellan andra föräldrar.  

Även i Socialstyrelsens (2013a) undersökning om umgänges-

stöd i lokal framkommer att lokalen och närvaron av andra famil-

jer i vissa fall kan försvåra umgänget mellan barn och förälder. 

Men enligt Lagerlöf (2014) finns det även föräldrar som menar att 

det kan vara positivt för barnet att se andra som befinner sig i lik-

nande situation.     

Umgängesstödjarens roll 
Av Socialstyrelsens (2013a) undersökning om hur kommunerna 

hanterar domstolars beslut om umgängesstöd framgår att um-

gängespersonerna kan ha olika funktioner: en stödjande funktion; 

en observerande funktion; en närvarande funktion; en skyddande 

funktion.  

Lagerlöf (2014) fann i sin studie att umgängesstödjare uppfat-

tar att de har en dubbel roll att vara stödjande och att vara en ob-

servatör, en person som ska hålla koll. De ska ge aktivt stöd till 

barn och förälder i umgänget, men de kan även se sig som ”pas-

siva observatörer” (a.a. s. 25). Å ena sidan ska personalen finnas 

där för barn och förälder, å andra sidan ”vara där men ändå inte 

vara där” (a.a. s. 23). De ska finnas där men inte synas utan ”vara 

en fluga på väggen” (a.a. s. 23). Ibland kan personalen även fun-

gera som ombud mellan föräldrarna eller samtalspartner till en 

förälder. Föräldrarna i studien uppfattade personalen som både 

trygghet och kontroll. Det var i huvudsak boendeföräldrarna som 

beskrev personalen som trygghet medan umgängesföräldrarna 
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även kunde beskriva dem mer som kontroll. Det kan förstås mot 

bakgrund av att behovet av ”övervakning” kan vara en anledning 

till beslut om umgängesstöd. Flera föräldrar tog upp frågor om 

personalens utbildning och kompetens. De menade att det är vik-

tigt att personalen har kompetens att hantera frågor som rör vård-

nadskonflikter, våld och trauma, då en del barn har varit med om 

traumatiska händelser.  

Behov hos barn och föräldrar 
Enligt Socialstyrelsens (2013a) undersökning bedömer kommu-

nerna att umgänget har normaliserats för ungefär 25 procent av 

barnen efter avslutad insats med umgängesstöd. Angivna skäl till 

att umgänget inte har kunnat normaliseras är faktorer som miss-

bruksproblem, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa hos 

umgängesföräldern. Det framkommer i undersökningen att det 

många gånger finns behov av ytterligare insatser till barn och för-

äldrar (Socialstyrelsen 2013a). Det finns även fall där det finns 

behov av stöd i umgänget under längre tid när en förälder exem-

pelvis har en funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa. 

En slutsats av tidigare studie om umgängesstöd i lokal av La-

gerlöf (2014) är att det finns behov av parallella insatser riktade 

till föräldrar, då deras konflikter ofta förhindrade att målsättning-

en med umgängesstödet kunde uppnås, det vill säga att de efter en 

tid med umgängesstöd klarar att lösa umgängesfrågan på egen 

hand.  

Barns umgänge med en förälder tillsam-
mans med kontaktperson  
Följande studier handlar om barns umgänge med en förälder till-

sammans med kontaktperson före tillkomsten av aktuella be-

stämmelser i Föräldrabalken om umgängesstöd, vilka trädde i 

kraft år 2010. 

Ekbom & Landberg (2007) har gjort en studie av domar om 

beslut om umgänge i närvaro av kontaktperson. Författarna har i 

samma studie även genomfört intervjuer med barn och föräldrar. 

Av resultaten av studier av domar framkommer att syftet med 

umgänge med kontaktperson ofta var att barnet skulle få bygga 

upp en nära och god relation till sin umgängesförälder. Det visade 

sig dock vid uppföljning cirka fyra år efter domen att många av 

barnen hade liten eller ingen kontakt med sin umgängesförälder. 

Författarna skriver att deras intryck är att målet ofta hade satts för 

högt, att umgängesförälderns förmåga och relationen mellan barn 

och förälder hade överskattats. Av granskningen av domar fram-

kommer att det var sällsynt att dessa gav en bild av barnet eller 

barnets inställning till umgänge. I intervjuer med barnen fram-
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kommer både negativa och positiva erfarenheter av umgänge till-

sammans med kontaktperson. Flera barn upplever att det har bi-

dragit till ökad trygghet för dem. Det finns barn som beskriver att 

kontaktpersonen var med som ”skydd eller vakt så att inget farligt 

kunde hända” (s. 49). En del barn hade inte uppfattat att kontakt-

personen medverkade för att säkerställa deras behov. Många av 

barnen kände sig inte delaktiga i besluten om umgänge. 

Andersson & Bangura Arvidsson (2008) har intervjuat familje-

rättssekreterare och kontaktpersoner som arbetar med umgänge 

mellan barn och förälder, samt studerat familjerättens akter i 32 

ärenden där barn har kontaktperson vid umgänge. Aktstudien vi-

sar att det var vanligast att barnen hade umgänge med sin pappa 

(28 av 32 barn) medan ett fåtal (4 av 32 barn) hade umgänge med 

stöd av kontaktperson med sin mamma. I majoriteten ärenden 

hade mamman ensam vårdnad om barnet. Nästan två tredjedelar 

av barnen var i åldrarna 1–6 år. Det var ovanligt att barn över 12 

års ålder hade umgänge med en förälder tillsammans med kon-

taktperson. De barn som var i tonåren hade också yngre syskon 

och beslutet om kontaktperson vid umgänge gällde alla barnen. 

Skäl till att kontaktperson behövdes vid umgänge var ofta 

svåra konflikter och komplex problematik (Andersson & Bangura 

Arvidsson 2008). Det kunde exempelvis ha förekommit hot eller 

våld från pappa mot mamma. Det kunde även handla om psykisk 

sjukdom eller drogmissbruk hos umgängesföräldern. Det var inte 

ovanligt med en kombination av våld och psykisk sjukdom eller 

drogmissbruk. Det fanns också exempel där en förälder var orolig 

för att den andre föräldern skulle föra barnet utomlands eller oro 

för att barnet skulle bli utsatt för övergrepp. Slutligen fanns det 

också fall där mamma och barn levde med skyddad adress och där 

en av kontaktpersonens uppgifter var att hindra fadern från att 

ställa frågor till barnet om barnets adress eller namn på barnets 

förskola/skola. Information i akterna om språk och behov av tolk 

gav indikation på en överrepresentation av föräldrar födda utanför 

Europa. Det fanns exempel på restriktioner som att umgängesför-

äldern måste tala svenska under umgänget eller att umgängesför-

äldern inte får tala med barnet om föräldrarnas konflikt. 

När Andersson & Bangura Arvidsson (2008) genomförde sin 

studie kunde umgänget äga rum i umgängesförälderns hem, på 

stan, i lekpark, restaurang, café, museum, i barnets hem (som bo-

endeföräldern då hade lämnat). Det kunde även förekomma att 

umgänge ägde rum i kontaktpersonens hem. I vissa fall hämtade 

kontaktpersonen upp barnet hos boendeföräldern och lämnade det 

till umgängesföräldern för att de båda föräldrarna inte kunde mö-

tas. I en av de städer där studien genomfördes hade socialtjänsten 

börjat använda en särskild lägenhet för övervakat umgänge 
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och/eller hämtning och lämning av barn vid umgänge. Andersson 

& Bangura Arvidsson (2008) konstaterar att det inte fanns mycket 

dokumentation om barnens vilja i akterna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns få studier 

om umgängesstöd i en svensk kontext generellt och särskilt vad 

gäller umgängesstöd enligt de bestämmelser i Föräldrabalken som 

infördes år 2010. Det finns även få studier där barn har involve-

rats och där deras erfarenheter av umgängesstöd är i fokus. 

7. Metod och material 

Studien har i huvudsak en kvalitativ ansats där erfarenheter hos de 

berörda är i fokus, men även i viss mån en kvantitativ ansats ge-

nom att bidra med kunskap om målgruppen och deras stödbehov.  

Studien bygger främst på intervjuer med berörda personer men 

även på dokumentanalyser och observationer. Studien har etik-

prövats och godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Lin-

köping (Dnr: 2015/1674-31). Sammanfattningsvis består mate-

rialet av: 

 

 Intervjuer med barn, föräldrar, umgängesstödjare, familje-

rättssekreterare, chef 

 Dokument i form av akter och skriftlig dokumentation om 

umgängesverksamheten 

 Observationer i samband med min närvaro i lokalen. 

Intervjuer med fokus på erfarenheter av um-
gängesstöd 
Studien bygger på intervjuer med personer som är berörda av um-

gängesstöd: barn, umgängesföräldrar, boendeföräldrar, um-

gängesstödjare, familjerättssekreterare samt chef för verksamhet-

en. Intervjuerna bidrar med kunskap om de berördas erfarenheter 

av umgängesstöd. Särskilt fokuseras upplevda hinder och fram-

gångsfaktorer för att uppnå intentionen med umgängesstöd – att 

det ska bidra till trygghet för barnet och normalisering, det vill 

säga att umgängesstöd efter en begränsad tid inte längre behövs.  

Intervjuer med personer med pågående umgängesstöd: Um-

gängesstöd berör ofta yngre barn. I studien har barn från sju års 

ålder tillfrågats om medverkan med en intervju. Föräldrar har fått 

information om studien i samband med att jag har besökt um-

gängeslokalen. Vid besöken har samtliga närvarande föräldrar fått 

muntlig och skriftlig information. Jag har frågat föräldrarna om 

jag får ringa upp dem ett par dagar senare för att fråga dem om de 
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vill medverka i studien. De föräldrar som har lämnat sitt telefon-

nummer har blivit uppringda efter några dagar. I den skriftliga 

informationen finns kontaktuppgifter så att föräldrarna har haft 

möjlighet att ta kontakt via telefon, sms, eller e-post om de önskat 

mer information och/eller velat medverka i studien. Vid telefon-

samtal med föräldrarna har de också fått frågan om deras barn får 

tillfrågas om medverkan i studien, såvida deras barn är sju år eller 

äldre. Om barnet har två vårdnadshavare har båda tillfrågats. Frå-

gan om barns medverkan har först gått till vårdnadshavare då de 

berörda barnen är under 15 år (SFS 2003:460). Därefter har bar-

nen tillfrågats om de vill medverka. Barnen har fått ett åldersan-

passat informationsbrev.  

Intervjuer med personer med avslutat umgängesstöd: I urvalet 

ingår även barn och föräldrar som har avslutat umgängesstöd. 

Förfrågan om medverkan i studien har sänts till dessa föräldrar 

med post. Adresser till föräldrarna har lämnats av socialtjänsten. 

Breven har skickats ut av mig för att inte personal vid socialtjäns-

ten ska känna till vilka personer som har blivit intervjuade. Jag 

har skickat ut brev till lika många umgängesföräldrar som boen-

deföräldrar. I det informationsbrev som har sänts till föräldrarna 

finns kontaktuppgifter så att de själva kan ta kontakt om de vill 

delta (frankerat svarskuvert, telefon, sms, e-post). När föräldrar 

har tagit kontakt har de även fått frågan om deras barn får tillfrå-

gas om att medverka i en intervju, om barnen är sju år eller äldre. 

I de fall barnen har två vårdnadshavare har båda tillfrågats. När 

båda vårdnadshavarna har godkänt att deras barn får tillfrågas har 

jag ställt frågan till barnet. 

Intervjuer med personer som arbetar med umgängesstöd: De 

personer som arbetar med umgängesstöd i verksamheten har fått 

muntlig information om studien i samband med ett personalmöte 

och därefter skriftlig information om studien via e-post. Jag har 

tillfrågat dem om medverkan i studien via telefon/e-post.  

Samtliga personer som har tillfrågats om medverkan i studien 

har fått skriftlig och muntlig information om studiens syfte, att det 

är frivilligt att medverka, att man kan välja att avstå från att svara 

på frågor, att det när som helst går att avbryta sin medverkan utan 

att ange skäl, samt att resultaten av studien kommer att redovisas 

skriftligt i en rapport och i vetenskapliga artiklar. Resultaten re-

dovisas så att berörda barn och föräldrar inte kan identifieras. För 

att skydda deras integritet har jag i resultatredovisningen bytt ut 

vissa uppgifter som exempelvis barnets kön. En del citat har kor-

rigerats grammatiskt men utan att innebörden har ändrats.     

Totalt har 20 intervjuer genomförts, varav sju med personer 

som arbetar med umgängesstöd och 13 med barn och föräldrar. 

Vad gäller föräldrar har jag strävat efter att få kontakt med lika 
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många umgängesföräldrar som boendeföräldrar. Det har dock 

varit fler boendeföräldrar som har tackat ja till en intervju. Av 

etiska skäl, för att skydda barns och föräldrars integritet, anges 

inte det exakta antalet intervjuade barn, umgängesföräldrar re-

spektive boendeföräldrar eller deras kön. Bland de intervjuade 

finns både de som har pågående och avslutat umgängesstöd. In-

tervjuer med barn har genomförts i form av personliga intervjuer i 

deras hem. Intervjuer med föräldrar har genomförts via telefon 

eller i hemmet. Intervjuer med personer som arbetar med um-

gängesstöd har genomförts i socialtjänstens lokaler eller via tele-

fon. Intervjuernas längd varierar mellan 30 och 80 minuter. 

 

Tabell 1 Intervjupersoner 
 

Intervjuade 

 

Antal 

 

Barn och föräldrar 

 

13 

 

Personal 

 

7 

 

Totalt 

 

20 

Dokumentstudier med fokus på målgrupp 
och verksamhet 
Studien bygger också på dokumentanalyser som bidrar med kun-

skap om målgruppen för umgängesstöd, deras behov av stöd, samt 

bakgrunden till starten av verksamheten. De frågeställningar som 

besvaras rör grundläggande uppgifter som vilka barn och föräldrar 

som får umgängesstöd och deras behov, samt om barn och föräld-

rar har andra stödbehov och i så fall vilka. 

Det material som analyseras är dokument i familjerättens akter 

i ärenden med umgängesstöd. Jag har fått tillstånd av berörd 

myndighet att ta del av dokumenten med följande förbehåll: 1) att 

inga uppgifter som kan hänföras till enskild får förekomma; 2) att 

enskilds personliga förhållanden inte får användas eller lämnas 

vidare om uppgifterna har sådan form att de kan hänföras till den 

enskilde; 3) att uppgifterna ska förvaras på betryggande sätt så att 

obehöriga inte kan få tillgång till dessa; 4) att insamlad data ska 

förstöras så snart undersökningen har slutförts. 

Framgångsfaktorer och hinder för umgängesstödets intentioner, 

trygghet för barnet och normalisering, är i fokus även i denna del 

som genomförs med kvantitativa och kvalitativa innehållsana-

lyser. Urvalet består av samtliga ärenden med beslut om um-

gängesstöd sedan verksamhetens start hösten 2014 till och med år 

2015. 

Andra dokument som används i studien är socialtjänstens min-

nesanteckningar och ansökningar i samband med uppbyggnaden 
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av verksamheten, interna dokument som beskriver arbetet med 

umgängesstöd, uppdragsbeskrivningar samt informationsmaterial 

till föräldrar och barn.  

Observationer 
För att belysa hur umgängesstöd utförs i praktiken har jag även 

gjort observationer vid pågående umgängesstöd i umgängesloka-

len. Syftet med observationerna har varit att jag ska få en bild av 

vad umgängesstöd innebär så att observationerna tillsammans 

med intervjumaterialet och dokumenten kan bidra till en beskriv-

ning av hur umgängesstöd utförs i praktiken. Även i denna del har 

identifierade hinder och framgångsfaktorer för intentionerna med 

umgängesstöd varit i fokus. Syftet har inte varit att observera per-

sonerna, utan det är verksamheten, det som görs och processen 

som har varit i fokus. Jag har deltagit vid totalt fyra dagar i loka-

len. Vi dessa tillfällen har alla närvarande personer tillfrågats om 

samtycke till att jag är med vid umgängestillfället. 

Svårigheter under genomförandet 
En svårighet som jag har stött på i arbetet med studien är att det 

har varit svårt att nå fram till barn och föräldrar. Vid mina besök i 

umgängeslokalen har flera av de planerade umgängena blivit in-

ställda vilket har inneburit att jag inte har kunnat nå vissa föräld-

rar. När jag har skickat ut brev till föräldrar har det visat sig att en 

del adresser och telefonnummer som jag har fått via socialtjänsten 

inte har varit aktuella, då föräldrarna har flyttat och/eller bytt tele-

fonnummer. Flera av föräldrarna lever i en utsatt situation med 

bostadsproblem. Vad gäller barnen har det varit en svårighet att 

nå dem för att fråga om de vill medverka i studien eftersom båda 

vårdnadshavarna först ska godkänna att barnet tillfrågas. Det in-

nebär att en del barn inte nås av frågan om de vill medverka. För-

äldrar kan vilja skydda sina barn från att medverka i en studie då 

barnen har varit med om mycket stress i samband med föräldrar-

nas tvist. Det får dock konsekvensen att dessa barns röster inte 

hörs i denna studie. 

Avgränsning 
Socialtjänstens stöd till barn och föräldrar vid umgänge kan om-

fatta såväl umgängesstöd enligt Föräldrabalken, som stöd till barn 

som bor i familjehem eller på institution, samt stöd till barn och 

föräldrar i umgänge efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 

Denna studie har enbart fokus på umgängesstöd enligt bestäm-

melser i Föräldrabalken (SFS 1949:381, 6:15c). I rapporten utvär-

deras umgängesstödet vid en av socialtjänstens umgängesverk-
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samheter i Stockholm. Umgängesstödet verkställs i en särskild 

lokal sedan hösten 2014.  

Analysmodell – Verksamhetslogik 
Umgängesstödet vid den aktuella verksamheten har utvärderats 

enligt en programteoretisk modell. Programteori eller verksam-

hetslogik är en metod för att förstå, beskriva och analysera ett 

utvärderingsobjekt. En programteori/verksamhetslogik är en lokal 

teori om hur drivande aktörer i en verksamhet uppfattar att denna 

logiskt hänger samman. Teorins byggstenar är: förutsättningar 

(mänskliga och finansiella resurser); aktiviteter/processer (det 

som görs för att uppnå förändring); prestationer (det direkta resul-

tatet av aktiviteterna); effekter (de förändringar som förväntas 

uppstå som ett resultat av aktiviteter och prestationer). Det är vik-

tigt att skilja mellan prestationer och effekter så att inte alla akti-

viteter som utförs i en verksamhet betraktas som dess effekter. 

Effekter är den skillnad som aktiviteterna har inneburit, till exem-

pel förbättrad trygghet för barnen. Effekter kan vara både åsyftade 

och icke åsyftade. Negativt laddade och paradoxala bieffekter kan 

uppstå i ett program, vilka är kontraproduktiva i förhållande till de 

avsedda effekterna (Lindgren 2008). 

Som ett första steg undersöks programmets verksamhetslogik, 

det vill säga de idéer, tankestrukturer och utgångspunkter som 

programmet vilar på. I ett andra steg studeras programmets effek-

ter och eventuella paradoxala bieffekter. Här ligger fokus på att 

identifiera vilka faktorer som leder till framgång och vilka hinder 

och möjligheter för framgång som kan identifieras. 

8. Resultat 

Utgångspunkter för utvecklingen av um-
gängesstödet 
Avsnittet bygger på intervjuer med personer som har arbetat med 

att utveckla umgängesstödet i organisationen, samt på dokument 

såsom protokoll, minnesanteckningar och annat material som har 

utarbetats i verksamheten.1 De som har varit drivande i utveck-

lingsarbetet är biträdande enhetschef och enhetschef för social-

tjänstens familjerättsenhet. I figur 1 på sidan 20 presenteras pro-

grammets verksamhetslogik. 

                                                 
1 Minnesanteckningar 2013-08-30, Projekt Umgängesstöd; Ansökan om FoU-

stöd för lokalt utvecklingsarbete 2015-01-29; Internt dokument om normali-

seringsprocessen; Skriftlig information till föräldrar om umgängesstöd; Skrift-

lig information till barn om umgängesstöd; Uppdragsbeskrivning för personal 

och uppdragstagare verksamma vid umgängesverksamheten, 2015-12-15. 
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Före införandet av en umgängeslokal, i augusti 2014, användes 

arvoderade kontaktpersoner för stöd till barn vid umgänge med en 

förälder. Samtliga familjerättssekreterare arbetade med um-

gängesstöd. Några problem med det tidigare arbetssättet, som 

påtalades av ledningen, var att: 

 

 Icke-professionell personal hade uppdrag som kontaktper-

soner, vilka i huvudsak hade till uppgift att övervaka att 

inget negativt inträffade under umgänget. Arbetssättet 

ledde sällan till att relationen mellan barn och förälder ut-

vecklades och normaliserades   

 Eftersom kontaktpersonerna arbetade olika kunde ”famil-

jerna få väldigt olika insatser” 

 Eftersom kontaktpersonerna arbetade ensamma var de ut-

satta i vissa ärenden där en förälder ”kan ha utövat våld el-

ler kan befaras vara farlig av annan anledning” 

 Handläggningen av umgängesärenden var rättsosäker och 

ineffektiv och det fanns brister i uppföljningen. Uppgiften 

var inte prioriterad utan ”kunde hanteras lite styvmoder-

ligt” enligt intervju med chef för umgängesstödet. 

Vad förväntades då den nya verksamheten bidra till, det vill säga 

vad är de förväntade effekterna? Grundläggande, vilket är gemen-

samt för allt umgängesstöd, är att verksamheten förväntas bidra 

till trygghet för barnen och till att umgänge mellan barn och för-

älder kan normaliseras, det vill säga fungera utan umgängesstöd 

efter en begränsad tid (Prop. 2009/10; SOU 2007:52). Några utta-

lade avsikter med att förändra umgängesstödet från arvoderade 

kontaktpersoner till anställd personal som arbetar i en umgänges-

lokal var att: 

  

 Främja utveckling av relationen mellan förälder och barn 

genom att genomföra ett ”aktivt arbete med umgänget”, 

hjälpa föräldrar och barn att ”närma sig varandra”, arbeta 

med motivation om det finns motstånd mot umgänge, då 

utgångspunkten är att umgängesstödet ska leda till norma-

lisering 

 Främja kommunikation och samarbete mellan barnets för-

äldrar 

 Arbetet ska vara mer professionellt, likvärdigt och effek-

tivt där umgängesstödjarna har en tydlig roll i sina upp-

drag 

 Säkerheten för personalen ökas genom att de arbetar till-

sammans. 
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Analysen visar att det finns ett underliggande antagande, nämli-

gen att de ärenden som socialtjänstens familjerättsenhet får från 

domstolen att verkställa kan normaliseras. 

 

I figuren nedan har de förväntade effekter som är i fokus för 

denna utvärdering markerats med fetstil. 

 

 

Figur 1 

 

Beskrivning av arbetssättet med umgänges-
stöd i lokal 
Följande avsnitt bygger på dokument från verksamheten och in-

tervjuer med anställda som ansvarar för verksamheten. Sedan au-

gusti 2014 verkställs alla ärenden med umgängesstöd enligt FB 

6:15c i en umgängeslokal. I arbetet med att utveckla umgängeslo-

kalen har inspiration hämtats från liknande verksamheter på olika 

platser i landet samt de tidigare undersökningar som har gjorts 

inom området. Den lokal som används för umgängesstödet är på 

vardagarna en öppen förskola vilken fungerar som umgängeslokal 

under helger. Lokalen ligger i nära anslutning till allmänna kom-

munikationer. Fyra personer, två kvinnor och två män, arbetar 

som umgängesstödjare och två personer som familjerättssekrete-

Aktiviteter: 
 
1 Lokal anpas-
sad efter bar-
nens behov 
 
2 Två team om 
vardera två 
umgänges-
stödjare (totalt 
fyra)  
 
3 Två (under 
utvärderingens 
gång utökat till 
tre) familje-
rättssekreterare 
 
4 Handledning 
till personal 
 
5 Under utvär-
deringens gång 
förbättring av 
säkerheten i 
lokalen 

 

Prestationer: 
de genomförda 
aktiviteternas 
konkreta inne-
håll, t.ex.: 
 
1 Information 
till föräldrar och 
barn 
 
2 En utsedd 
umgänges-
stödjare för 
varje barn 
 
3 Stöd till barn 
 
4 Stöd till för-
äldrar  
 
5 Åter-
rapportering  
 
6 Uppföljning 
 
 

 

Förväntade 
effekter: 
 
Umgängesstödjarna 
har en tydlig roll i sina 
uppdrag och arbetar 
professionellt och 
likvärdigt  
 
Skapa/återuppta/ 
utveckla relationen 
barn–förälder 
 
Trygghet och säkerhet 
för barn, föräldrar och 
personal i samband 
med umgänge 
 
Normalisering, dvs. 
att umgänge kan ske 
utan umgängesstöd 
inom ca ett års tid 
 
Förbättrat samarbete 
och kommunikation 
mellan föräldrarna 
 

Programteori/verksamhetslogik för umgängesstödet 

Problem/förbättrings-
områden inom föl-
jande: 
 
1 Tidigare handlägg-
ning av umgänge var 
ineffektiv och ej högt   
prioriterad 
 
2 Icke-professionella 
kontaktpersoner gav 
stöd som ej var lik-
värdigt   
 
3 Stödjarna hade ej 
tydliga uppdrag 
 
4 Det fanns brister i 
säkerhet för de som 
arbetade med stöd  
 
5 Det fanns brister i 
uppföljning av um-
gänge 
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rare med ansvar för umgängesstödet. Under utvärderingens gång 

anställdes en tredje person i arbetet som familjerättssekreterare. 

Familjerättssekreterarna är kvinnor. Samtlig personal arbetar del-

tid med umgängesstöd parallellt med andra arbetsuppgifter. Um-

gängesstödjarna arbetar i par, varannan lördag och söndag. Hos 

umgängesstödjarna finns en bredd och variation i utbildning och 

erfarenhet.  Deras grundutbildning är till exempel socionom, pe-

dagog, fritidsledare. Två av dem har examen från universitet/ 

högskola. Samtliga har tidigare erfarenhet av arbete med barn och 

unga. Familjerättssekreterarna har socionomutbildning och fler-

årig erfarenhet av arbete med familjerättsfrågor inom social-

tjänsten. 

Följande beskrivning är en idealmodell för arbetssättet med 

umgängesstöd. I det praktiska görandet kan avvikelser före-

komma. När frågan om umgängesstöd blir aktuellt i ett mål sänder 

tingsrätten en begäran om yttrande till socialtjänsten. Socialtjäns-

ten yttrar sig om förutsättningarna för umgängesstöd. Därefter 

beslutar tingsrätten. När socialtjänsten har fått ett beslut om um-

gängesstöd för ett barn kallar familjerättssekreterare föräldrarna 

till inledande uppstartsmöten. Boendeföräldern och umgängesför-

äldern kallas till separata möten. Vid uppstartsmötena går familje-

rättssekreteraren igenom planering, information och de regler som 

gäller i lokalen. Vid mötena inhämtas information om det indivi-

duella barnets behov och hur relationen mellan barnet och um-

gängesföräldern tidigare har sett ut. Familjerättssekreteraren in-

formerar föräldrarna om normaliseringsprocessen: ”vi börjar prata 

om normaliseringsprocessen redan under uppstartsmötet”. Föräld-

rarna får information om att flera barn och föräldrar har umgänge 

i lokalen samtidigt. Familjerättssekreteraren ansvarar för att en 

genomförandeplan upprättas, vilken föräldrarna får underteckna. 

Vid socialtjänsten utses en person som barnets umgängesstödjare, 

då socialnämnden enligt bestämmelser i Föräldrabalken efter rät-

tens beslut om umgängesstöd ska utse ”en viss person att med-

verka vid umgänget” (FB 6:15c). Det är rätten som beslutar om 

hur länge umgängesstödet ska pågå, ”ett beslut om umgängesstöd 

ska gälla för en viss tid” (FB 6:15c). 

Nästa steg i genomförandet är att barnet får påbörja invänjning 

i umgängeslokalen tillsammans med sin boendeförälder. Barnet 

får möta sin utsedda umgängesstödjare och bekanta sig med loka-

len. Umgängesstödjaren ska förbereda barnet inför umgänget. 

Antalet invänjningsbesök kan bli ett, två, tre, fyra eller fem bero-

ende på hur barnets behov ser ut. Vid invänjningen ska um-

gängesstödjarna skapa en relation till barnet och till boendeföräl-

dern så att de känner sig trygga med umgängesformen. När in-

vänjningen är klar påbörjas umgänget. Föräldrarna får vid behov 
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olika tider då de ska komma till lokalen för att undvika konfron-

tationer. I dokument tas upp att det ska vara möjligt att ordna så 

att föräldrarna slipper mötas i samband med att barnet lämnas till 

umgänge i fall där det har förekommit våld i nära relation, det vill 

säga säkerhetsaspekter för föräldrar och barn tas upp. Umgänges-

föräldern ska komma cirka en kvart innan barnet lämnas av sin 

boendeförälder. Umgängesföräldern ska ta emot barnet när det 

kommer. Det första umgängestillfället är en timme. Därefter är 

umgänget maximalt tre timmar per tillfälle. För de allra yngsta 

barnen, kan umgänget minskas exempelvis till två timmar per 

gång. I slutet av varje umgängestillfälle får barnet göra en utvär-

dering, en skattning på en skala hur det har upplevt umgänget med 

sin umgängesförälder (jättedåligt, dåligt, ok, bra, jättebra), se bi-

laga 1. När umgänget är över kommer boendeföräldern och häm-

tar barnet. Umgängesföräldern är kvar en stund i lokalen tills bar-

net och boendeföräldern har hunnit gå därifrån. Efter varje um-

gängestillfälle skriver umgängesstödjarna rapport vilken sänds till 

familjerättssekreterarna. I fokus för rapporterna är föräldrarnas 

agerande och barnets reaktioner.  

När umgänget har kommit igång har familjerättssekreterarna 

uppföljningsmöten med föräldrarna för att prata om hur umgänget 

har fungerat och om något behöver justeras. I de flesta fall kom-

mer föräldrarna till enskilda möten men det händer att de är ge-

mensamma för barnets båda föräldrar. Det kan vara olika steg mot 

den eftersträvade normaliseringen av umgänget. Familjerättssek-

reterarna följer upp om det är möjligt att barnet efter en tid går ut 

själv utanför lokalen tillsammans med sin umgängesförälder un-

der tiden med pågående umgängesstöd. Det finns möjligheter att 

föräldrarna efter en tid, inom ramen för umgängesstödet, använder 

lokalen för överlämning och att umgänget sker utanför lokalen. 

Familjerättssekreterare och umgängesstödjare arbetar för att för-

äldrarna ska kunna mötas. De arbetar också för att det blir en ut-

slussning under den tid som är beslutad med umgängesstöd. För-

delningen av arbetet mellan personalen är att umgängesstödjarna 

arbetar med umgänget när det sker i lokalen medan familjerätts-

sekreterarna arbetar med handläggningen, håller i kontakter med 

föräldrarna och har samtal med dem om framtiden. 

Ungängesstödjarens roll 
Tidigare studier har visat att umgängesstödjaren har olika funk-

tioner såsom stöd, observation, närvaro, skydd (Socialstyrelsen 

2013a). En stödjande och en observerande roll för umgängesstöd-

jare lyfts fram av Hélène Lagerlöf (2014). Umgängesstödjaren ska 

ge aktivt stöd till barn och förälder, men de kan även se sig som 

”passiva observatörer” (a.a. s. 25). I en tidigare studie om kon-
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taktperson vid umgänge finner Maria Bangura Arvidsson (2009) 

att det var en idealbild att kontaktpersonerna skulle ha en till-

bakadragen och ganska passiv roll medan de i praktiken ofta be-

hövde gå in mer aktivt på grund av föräldrakonflikter och andra 

svårigheter. Metaforer förekommer i tidigare studier såsom att 

personerna som arbetar med umgängesstöd ska vara som ”en 

fluga på väggen” (Lagerlöf 2014) eller ”ett spöke vid sidan om” 

(Bangura Arvidsson 2009). 

I den aktuella verksamheten beskrivs att huvuduppgiften för 

umgängesstödjaren är ”att se till att barnet känner sig tryggt under 

umgänget och verka för att umgänget efter en tid kan fortsätta 

utan stöd” (genomförandeplan). I uppdraget ingår att ”synliggöra 

barnet och det enskilda barnets individuella behov för båda för-

äldrarna” (uppdragsbeskrivning). Det framgår av utarbetade do-

kument att ”umgängesstödjaren ska kunna se och höra allt som 

sägs och sker mellan barnet och umgängesföräldern under hela 

umgänget” (genomförandeplan). Vidare beskrivs umgängesstöd-

jarens roll i dokument: ”att fungera som en bra vuxen förebild för 

såväl barnet som umgängesföräldern” (Ansökan om FoU-stöd för 

lokalt utvecklingsarbete 2015-01-29). Umgängesstödjaren förvän-

tas ge stöd till såväl barnet som föräldrarna: ”på ett pedagogiskt 

och konkret sätt beskriva för boendeföräldern hur stödjaren kom-

mer att hantera olika situationer som kan dyka upp under um-

gänget samt försäkra boendeföräldern om att det är barnets väl-

befinnande som är det centrala för umgängesverksamheten /…/ 

boendeföräldern behöver få möjlighet att känna sig sedd, lyssnad 

på och bekräftad” (Ibid.).  

Boendeföräldrar beskriver i intervjuer att de förväntar sig att 

umgängesstödjarna ska se till att deras barn mår bra under um-

gänget, att de ska ge barnet stöd, lyssna på barnet, tänka på barnet. 

De talar om umgängesstödjarna som en trygghet och säkerhet för 

barnen: ”De ska finnas där för mitt barn. Hon ska ha lärt känna 

dem och hon ska känna sig trygg med dem”; ”De ska se till bar-

nens säkerhet”. Föräldrar kan också lyfta fram en observerande 

roll: ”Deras roll är en mer observerande roll”. De intervjuade bar-

nen talar om umgängesstödet som en trygghet för att inget jobbigt 

ska hända: ”Man vet att han inte gör något när andra är med”. 

Personalen finns där och ”vakar över” barnet. Även boendeföräld-

rar kan använda liknande termer som ”bevakning” och ”övervak-

ning” i intervjuerna.  

I intervjuer med umgängesstödjare talar de främst om en stöd-

jande roll men även en observerande. De uppfattar att de ska ar-

beta för att stärka relationen mellan barnet och umgänges-

föräldern, stärka umgängesföräldern i sitt föräldraskap, observera 

barnets signaler, skapa ett utrymme där barnet får bilda sin egen 
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uppfattning om relationen till umgängesföräldern, stärka samar-

betet mellan föräldrarna. Reglering av närhet och avstånd är ett 

tema som kommer upp när umgängesstödjare beskriver sitt arbete:  

 

Vi är en länk emellan. Vi kan vara väldigt nära men vi kan 

också ta ett steg tillbaka. Så fort vi märker att det börjar 

finnas en allians och en bärighet i relation så backar vi /…/ 

vi är ju i rummet men vi är inte precis bredvid nu längre. 

Och märker vi att det blir en svårighet så går vi nära. Så vi 

går in och ut i relation. 

 

Vi ska höra vad de säger, vara för barnets och boförälderns 

trygghet och säkerhet. Men inte sitta så här jättenära dem 

[barnet och umgängesföräldern]. Väldigt försiktigt, att de 

känner sig, att båda känner trygghet, att nu kan vi vara till-

sammans. På något sätt vill jag inte störa deras relation, 

däremot stödja den.  

 

Även om personalen främst uppfattar att de har en stödjande roll 

är kontrollen inbyggd i verksamheten. Umgängesstödjarna skriver 

rapport om hur föräldrarna har agerat vid överlämning och under 

umgänget samt hur barnet har reagerat. Den lokal där umgänget 

äger rum är till vardags en öppen förskola. Den har öppna ytor, 

det går inte att stänga några dörrar mellan rummen, det är möjligt 

att ha överblick, vilket kan sägas underlätta övervakning (jfr 

Foucault 2003). 

Vilka barn berörs av umgängesstöd? 
Under den period studien omfattar, hösten år 2014 då lokalen 

öppnades till och med år 2015, hade 37 barn beslut om umgänges-

stöd vid den aktuella verksamheten. Några barn tillhörde sys-

konskaror varför antalet berörda föräldrar under samma period var 

27 mödrar och 27 fäder. 20 barn var enda barnet medan 17 barn 

tillhörde syskonskaror på två till fyra barn. Barnens ålder var i 

medeltal 6,35 år (spridning 2–12 år). Barn i syskonskaror var i 

medeltal något äldre (M=7,6 år) än barn som var enda barnet 

(M=5,3 år). Även tidigare studier har visat att samhällets insatser 

för att stödja barns umgänge med en förälder oftast berör yngre 

barn (Andersson & Bangura Arvidsson 2009; Forsberg & Pösö 

2007). De lite äldre barnen tillhör ofta syskonskaror där det även 

finns yngre barn. Det är också i allmänhet yngre barn som är i 

fokus för föräldrars tvister om vårdnad, boende och umgänge 

(Rejmer et al. kommande). Det var lika andel flickor och pojkar 

som fick umgängesstöd vid den aktuella verksamheten (18/19).  
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De berörda barnen bor oftast hos sin mamma och har umgänge 

med sin pappa. Mammor var boendeföräldrar för 31 barn (84 pro-

cent) eller 25 syskonskaror (93 procent), medan pappor var boen-

deföräldrar för sex barn (16 procent) eller två syskonskaror (7 

procent). Att det är fler kvinnor än män som är boendeföräldrar 

stämmer överens med den nationella statistiken. Det är så det ser 

ut generellt, boendeföräldern är som regel mamma medan um-

gängesföräldern är pappa. Även om växelvis boende har blivit 

vanligare visar en studie av Statistiska Centralbyrån (SCB) att det 

fortfarande är vanligast att barn bor bara eller mest hos sin 

mamma. Nära 30 procent av barn med särlevande föräldrar bor 

bara hos sin mamma och 23 procent bor mest hos mamma. 

Knappt var tionde barn bor mest eller bara hos sin pappa (SCB 

2014:1). När det gäller barn vars föräldrar har en pågående tvist 

om vårdnad, boende, umgänge är det vanligast att de bor hos sin 

mamma (Rejmer et al. kommande).   

Många av de berörda barnens föräldrar har anknytning till 

andra länder, i minst hälften av de ärenden som har granskats i 

denna utvärdering har någon av barnets föräldrar rötter i annat 

land och har flyttat till Sverige. Det finns exempel på språkliga 

hinder då en förälder talar ett annat språk än det barnet är van vid. 

Några föräldrar som har fått informationsbrev om denna studie 

hemskickat har tagit kontakt med mig då de inte har förstått in-

formationen i brevet. Min reflektion är därmed att det ibland kan 

finnas behov av professionell tolk och översättning av skriftlig 

information om umgängesstödet till föräldrar. 

Varför umgängesstöd? 
Varför har barnen behov av stöd i umgänget med en förälder? 

Följande avsnitt bygger på uppgifter som framkommer i barnens 

akter vid socialtjänstens familjerättsenhet och på intervjuer med 

barn, föräldrar och personer som arbetar med umgängesstöd. Bar-

nen kan bedömas ha behov av umgängesstöd för att de och um-

gängesföräldern inte har träffats på lång tid och behöver tid för att 

bygga upp en relation. Barnen kan också bedömas ha behov av 

umgängesstöd av skyddsskäl om det har förekommit våld mot 

barn och/eller boendeförälder. Det kan även finnas andra bakom-

liggande orsaker till behovet av umgängesstöd såsom att umgäng-

esföräldern har missbruksproblem, psykiska problem, funktions-

nedsättning eller att boendeföräldern är orolig för att barnet ska 

föras bort av umgängesföräldern till ett annat land. 

Behovet av umgängesstöd kan uppstå om det har gått lång tid 

sedan ett yngre barn träffade sin förälder, det är något som fram-

kommer i såväl akter som i intervjuer med berörda föräldrar och 

personal. Det kan handla om att det har gått flera månader, ett år 
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eller som i följande fall flera års tid sedan barn och umgängesför-

älder senast sågs: ”De har inte träffats. Han bodde hos oss till 

[barnet] var ett år. Sedan har de inte träffats och [barnet] är fem år 

idag. Därför sa jag att det kan inte bara bli umgänge så. Det är 

därför vi har umgängeslokalen. För att de ska få lära känna 

varandra”, berättar en boendeförälder. När ett yngre barn inte har 

haft kontakt med sin umgängesförälder sedan en längre tid till-

baka blir umgängesstödet en ”brygga” eller ”länk” för att åter-

uppta kontakten mellan barn och förälder när föräldrarna inte kan 

träffas. Barnet behöver tid att lära känna sin umgängesförälder 

under trygga former. Att döma av uppgifter i akter och berättelser 

vid intervjuer med barn och föräldrar är det få fall där det enbart 

handlar om att det har gått lång tid sedan barn och förälder träffa-

des. 

Behovet av umgängesstöd kan också relateras till ett behov av 

skydd och säkerhet för barnet om det tidigare har förekommit våld 

från umgängesföräldern mot boendeföräldern och/eller barnet 

eller om umgängesföräldern exempelvis har missbruksproblem. 

Att det kan finnas en historia med förekomst av våld i ärenden 

med umgängesstöd var ledningen i organisationen medveten om 

vid planeringen av verksamheten, det framkommer i de dokument 

där de argumenterar för behovet av en lokal där umgängesstödet 

verkställs. Ett argument var att de kontaktpersoner som tidigare 

arbetade med uppdragen ”är utsatta eftersom de arbetar ensamma 

i ärenden där föräldern kan ha utövat våld eller kan befaras vara 

farlig av annan anledning” (Protokoll 2013-08-30). Denna utsatta 

situation kan också illustreras med ett citat av socionomen Elisa-

beth Hanes som hade uppdrag som kontaktperson vid umgänge i 

början av 2000-talet, även om det inte specifikt rör umgängesstöd 

enligt Föräldrabalken 6:15c: ”Som kontaktperson lever man 

ganska farligt ibland. Det är ett ensamt jobb och då det oftast sker 

på helger går det inte att få kontakt med berörda handläggare eller 

ombud, om man behöver råd eller stöd. Ibland förekommer det att 

man känner sig hotad av umgängesföräldern” (Hanes 2004). 

I intervjuer med boendeföräldrar och barn framkommer erfa-

renheter av våld och/eller missbruk som en bakgrund till behovet 

av umgängesstöd. Det finns barn som berättar om problem som 

har uppstått på grund av förälderns missbruk då barnet har varit 

ensam med sin umgängesförälder. Det finns barn som berättar om 

oro för att vara själv med sin umgängesförälder på grund av tidi-

gare erfarenhet av våld. Umgängesstödet bidrar till att barnet ska 

”kunna känna sig trygg, inte behöva oroa sig, kunna vara avslapp-

nad” (barnintervju). Det finns barn som beskriver erfarenhet av 

omvända roller då en förälder inte förmår fungera som en vuxen 

person utan ”är mer som ett barn”: ”Alltså pappa kan inte riktigt 



Rapport om umgängesstöd för barn 

27 (60) 

 

tänka själv tycker jag. Han kan inte riktigt bestämma som en 

vuxen. Han är mer som ett barn. Han kan antingen bli väldigt väl-

digt arg, väldigt väldigt ledsen, väldigt väldigt glad, väldigt väl-

digt överraskad. Inte något mitt emellan” (barnintervju). Denna 

upplevelse hos barn att behöva vara ansvarstagande för en föräl-

der som för närvarande inte fungerar som en vuxen tas även upp i 

tidigare forskning av Forsberg & Pösö (2007). Umgängesstödet 

blir en trygghet för barnet och ett stöd: ”man träffar sin förälder 

som man inte bor hos med två andra vuxna personer som är som 

ett stöd för att man ska känna sig trygg och hjälpa till så att det 

blir en bra träff” (barnintervju). 

Det finns boendeföräldrar som beskriver att de vill skydda sina 

barn på grund av umgängesförälderns problematik med alkohol 

och droger eller på grund av att det har funnits våld från umgäng-

esföräldern mot mamma, barn och/eller barnets syskon. Boende-

föräldrar beskriver att deras barn har varit utsatta, att de har sett 

mycket, hört mycket, utsatts för mycket stress, att barn har läm-

nats ensamma av en förälder, att barn är rädda för en förälder. 

Intervjuade umgängesföräldrar beskriver en annan historia som 

handlar om att ha blivit anklagad för något som de anser inte 

stämmer.   

De som arbetar i verksamheten tar upp att det finns en historia 

av våld i en del ärenden. Det finns: ”fall där det är väldigt mycket, 

väldigt infekterat, det finns uppgifter om, eller konstaterat våld 

mot barn eller boendeföräldern, anklagelser om sexuella över-

grepp, där det är väldigt mycket rädslor som spelar in, och makto-

balanser som gör att det blir väldigt svårt, särskilt de som handlar 

om sexuella övergrepp, de ärendena är jättesvårt att hantera ef-

tersom vi jobbar mot normalisering”. Det finns uppgifter om våld 

och att det finns konstaterat våld. 

Många boendeföräldrar (mammor) har fått skydd från sam-

hället vilket ger indikation på förekomsten av våld. Mödrar till tio 

barn har skyddade personuppgifter/sekretessmarkering. Mödrar 

till åtta barn har bott i skyddat boende, vid tiden för tingsrättsbe-

slutet eller tidigare. Det har funnits beslut om kontaktförbud för 

pappan i relation till mamman, vid tiden för tingsrättsbeslut om 

umgängesstöd, under samma år eller föregående år, vilket berör 

nio barn. Samma personer kan vara berörda av sekretess, skyddat 

boende och kontaktförbud. Det gäller totalt 18 barn, det vill säga 

hälften av barnen i denna studie, att deras mamma har haft sekre-

tesskydd, skyddat boende och/eller att pappan haft kontaktförbud. 

Sekretessmarkering innebär att det är svårare för andra att ta 

del av personuppgifter. I folkbokföringen förs det in en markering 

att personuppgifterna inte får lämnas ut utan tillstånd och säker-

hetskontroll. Det är möjligt att få sekretessmarkering för en per-
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son som är utsatt för ett konkret, allvarligt hot. Den som ansöker 

om sekretessmarkering får styrka behovet genom till exempel: 

intyg från sociala myndigheter, polisen, kopior av domar eller 

beslut om kontaktförbud (skatteverket.se). 

Kontaktförbud är ett myndighetsbeslut som förbjuder en person 

att ta kontakt med en annan person i syfte att förebygga farliga 

situationer. Den som har fått kontaktförbud får inte besöka, kon-

takta eller följa efter den person som skyddas av förbudet (Feuk 

2014; SFS 1988:688).  

Skyddat boende definieras i Socialstyrelsens termbank som ett 

boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda 

för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld 

eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser 

(Socialstyrelsens termbank). Skyddat boende kan ges som en in-

dividuellt anpassad socialtjänstinsats efter utredning och beslut 

(SOSFS 2014:4).  Skyddat boende kan också ges till exempel vid 

en kvinnojour utan beslut av socialtjänsten. Alla personer som 

utsätts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd (Soci-

alstyrelsen 2013b). 

En genomgång av akterna visar alltså att uppgifter om våld är 

vanligt i ärenden med umgängesstöd. I de flesta fall handlar det 

om våld/hot från pappa mot mamma, i andra fall om pappas 

våld/hot mot barn eller mammas våld/hot mot pappa. För åtta barn 

finns det uppgifter i akten om att de har utsatts för våld och för 

ytterligare tre barn att deras syskon har utsatts för våld. Det finns 

också uppgifter om att barn har upplevt våld. För sju barn finns 

uppgifter om att de har varit närvarande när deras mamma har 

utsatts för våld av pappa. När det gäller domar framgår det av 

akterna avseende fem barn att en av deras föräldrar har dömts för 

våld/hot mot den andra föräldern. I ytterligare fyra fall har för-

undersökning inletts, är pågående eller har lagts ned. När det gäl-

ler våld/hot mot barn finns enligt uppgifter i akter dom i två fall 

medan polisutredning har genomförts och lagts ned i andra. Det 

finns barn som har fått behandling efter att ha varit utsatt för våld, 

flera barn har fått så kallade Trappan-samtal. Trappan är en mo-

dell för krissamtal med barn som har upplevt våld i sin familj, 

vilken utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet (Social-

styrelsen.se, Metodguide för socialt arbete). 

Totalt har drygt hälften av barnen berörts av något av följande: 

dom om våld/hot mot barnet eller en förälder, sekretessmarkering 

för mamma, skyddat boende för mamma eller kontaktförbud för 

pappa i relation till mamma. 
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Leder umgängesstöd till trygghet för barnet 
och normalisering? Framgångsfaktorer och 
hinder 
Nedan presenteras faktorer som har framkommit i analysen av 

vad som har betydelse för att umgängesstödet ska vara tryggt för 

barnen och bidra till normalisering. Analysen bygger på intervjuer 

med barn, föräldrar, umgängesstödjare, familjerättssekreterare 

samt dokumentanalyser av akter. Liknande faktorer framträder för 

betydelsen av trygghet för barnen och normalisering, därför pre-

senteras dessa samlat. Att barnen känner trygghet med umgänges-

stödet är till exempel en förutsättning för att det ska bidra till en 

normalisering, det är sammanflätat. 

I dokumentanalyserna ingår akter avseende 37 barn, varav 13 

med pågående umgängesstöd och 24 avslutade. I några av de av-

slutade ärendena blev något umgänge i umgängeslokalen aldrig 

av, i några påbörjades inskolning men inte umgänge. Av de 24 

avslutade kan tolkas att umgänget för 12 barn blev normaliserat, 

det vill säga föräldrarna skötte i alla fall för en tid överlämningar 

av sina barn utan socialtjänstens hjälp. Vi vet dock inget om var-

aktighet över tid. Det finns barn och föräldrar som kommer till-

baka och behöver stöd på nytt. Av akterna framgår att minst fem 

barn av 37 har haft stöd i form av kontaktperson vid umgänge 

tidigare. Att ett barn inte längre är aktuellt för umgängesstöd be-

höver inte heller betyda att allt fungerar bra och till barnets bästa. 

Att driva en tvist är en kostsam process i såväl ekonomiskt som 

mänskligt hänseende, vilket kan leda till att man resignerar och 

drar sig ur, vilket denna boendeförälder beskriver: ”Jag backade 

faktiskt. Jag orkade inte bråka längre och jag orkade inte gå till 

domstolen och jag orkade inte betala advokaten, man orkar inte”.   

Våld och missbruk 

Huruvida det finns/inte finns våld och/eller missbruksproblem 

med i bilden har relevans för om umgänget kan bli tryggt för bar-

net och kan normaliseras så att umgängesstöd inte längre behövs. 

Våld och missbruk i uppväxtmiljön är faktorer som påverkar 

barns hälsa och utveckling negativt (Lagerberg & Sundelin 2000; 

Holt et al. 2008). Det är faktorer som har betydelse vid en riskbe-

dömning av barnets situation i umgängesärenden (Kaldal 2013). 

Det viktigaste stödet för barn som har utsatts för våld eller bevitt-

nat våld mot en av sina föräldrar är skydd från fortsatt utsatthet 

(Broberg et al. 2011). 

Som har framgått ovan finns det uppgifter om våld i många 

ärenden där rätten har beslutat om umgängesstöd för barn. Det 

ligger i linje med tidigare forskning om föräldrars tvister i frågor 

om vårdnad, boende och umgänge. I dessa ärenden är det vanligt 
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med uppgifter om förekomst av våld, såväl i dokumentanalyser av 

akter som när man frågar föräldrarna i enkäter och intervjuer 

(Rejmer et al. kommande). I en del ärenden är det för närvarande 

inte möjligt med normalisering av umgänge, vilket en intervju-

person som arbetar med umgängesstöd uttrycker:  

 

Det kan vara ett hinder att vi får fel ärenden där normali-

seringsprocessen inte är möjlig. Tingsrätten säger att ni ska 

verkställa det här. Men vi ser att det är för mycket faktorer, 

det pågår förundersökning, det finns en hotbild, vi kan inte 

jobba med normaliseringsprocessen. Eller misstanke om 

sexuella övergrepp, då kan vi inte heller jobba med norma-

liseringsprocessen. 

 

I aktstudien framträder ett flertal ärenden vilka har avslutats hos 

socialtjänsten utan att umgänget har normaliserats då det har fun-

nits uppgifter om våld eller hot: misstanke om olaga hot, dom om 

olaga hot och misshandel. Om det har funnits våld i nära relation 

behöver den som har utövat våldet ta ansvar för vad den har gjort 

och få hjälp att hantera aggressioner. Våldet måste ha upphört för 

att umgänget ska kunna bli tryggt och säkert för barnet. Det vik-

tigaste stödet för barnet är skydd från fortsatt utsatthet (jfr Bro-

berg et al. 2011). Barnet får inte utsättas för våld under umgänget 

vilket denna boendeförälder påtalar: 

 

Intervjuare: Hur ser du på personalens roll, de som jobbar 

med umgängesstödet, vad ska de hjälpa till med? 

Boendeförälder: Barns säkerhet, att barn inte ska bli utsatta 

för varken fysiskt eller psykiskt våld på något sätt. För 

[barnet] gick igenom, såg mycket, hörde mycket, bråk och 

allt och [barnet] behöver inte utsättas för ännu mer stress.   

 

Det finns exempel på att umgängesärendet har avslutats vid soci-

altjänstens familjerättsenhet, utan att umgänget har normaliserats, 

då umgängesförälderns missbruksproblem och narkotikabrott har 

bedömts innebära att även ett umgänge med umgängesstöd skulle 

bli allt för otryggt och oförutsägbart för barnet. I intervjuer tar 

boendeföräldrar upp att det är en förutsättning för normalisering 

av umgänget att umgängesföräldern har tagit itu med sina miss-

bruksproblem och att missbruket har upphört. En mamma menar 

att barnets pappa behöver hjälp att förstå hur hans missbrukspro-

blem påverkar barnet. När det finns en missbruksproblematik hos 

umgängesföräldern skapar det en oförutsägbarhet för barnet vilket 

innebär att umgänget ”behöver vara övervakat tills han får hjälp 

eller söker hjälp själv” (intervju med boendeförälder). Föräldern 
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behöver ha insikt i sina problem. För att umgänget ska bli tryggt 

för barnet även utan umgängesstöd krävs en varaktig förändring 

hos umgängesföräldern. Det kan till exempel finnas behov av att 

umgängesföräldern under en tid visar att denne har slutat miss-

bruka: ”Pappan behöver visa att han är drogfri under en längre tid 

genom att exempelvis lämna prover på en beroendemottagning”, 

menar en mamma och boendeförälder. 

I ärenden med våld eller missbruk skapar det mycket oro hos 

barn och boendeförälder när det blir tal om att umgänget ska nor-

maliseras inom en viss tid. 

Tillit  

Hur kvaliteten på relationen mellan barnet och umgängesföräldern 

ser ut och utvecklas har relevans för om umgänget blir tryggt för 

barnet och om umgängesstödet leder till normalisering. En brittisk 

studie om erfarenheter bland unga som har upplevt en separation 

mellan föräldrarna under sin barndom visar att relationen till den 

frånlevande föräldern före separationen hade samband med relat-

ionen efter separationen. När barnet hade haft en nära relation till 

den frånlevande förälder redan före separationen var det mest 

sannolikt att relationen fortsatte att vara såväl kontinuerlig som en 

positiv upplevelse för barnet (Fortin et al. 2012). En etablerad och 

tillitsfull relation är en framgångsfaktor. I de fall det har varit av-

brott i relationen är det framgångsfaktorer att barnet och umgäng-

esföräldern återetablerar en kontakt med varandra, lär känna 

varandra och att barnet känner tillit till sin förälder.  

Som redan har framgått är det i allmänhet yngre barn som får 

umgängesstöd. De yngsta barnen är fullständigt beroende av de 

vuxna som tar hand om dem, därför behöver också boendeföräl-

dern känna tillit till att barnet är tryggt med sin umgängesförälder. 

Boendeföräldern försöker förstå hur umgänget fungerar för barnet 

genom att tolka hur det agerar och vad det uttrycker: ”Hon vet att 

hon har sin biologiska pappa och hon vill träffa honom och det 

har räckt för att jag ska tycka att det är en bra idé att hon träffar 

honom”; ”Hon har visat att hon är glad när hon ska dit [till um-

gängeslokalen]. Hon kan fråga när hon ska dit igen. Och hon är 

glad efteråt. Man märker på henne att hon har haft det bra”. Det 

kan behövas ytterligare tecken på att en tillitsfull relation har ut-

vecklats för att boendeföräldern ska uppleva att umgänget kan 

fungera utan hjälp av umgängesstödet: ”Jag tror att jag skulle vilja 

att hon ska känna att hon vill ringa pappa, att hon känner att hon 

vill träffa honom. Då skulle jag vara mer lugn”, uttrycker en 

mamma och boendeförälder till ett av de yngre barnen i studien.  

Att den vuxne kan sätta sig in i barnets perspektiv är en fram-

gångsfaktor i sammanhanget. En umgängesförälder som numera 
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träffar sitt barn regelbundet utan att barnet får umgängesstöd be-

skriver hur relationen har vuxit sig starkare under tiden med um-

gängesstöd. Föräldern beskriver: ”barnet visar mig vägen, det är 

barnet som visar mig hur det ska gå till, jag lär mig av barnet /…/ 

barnet visar mig vilken väg vi ska ta tillsammans”, något som kan 

relateras till anknytningsteori och betydelsen av att den vuxne har 

en förmåga till intoning och att följa barnet på ett lyhört sätt 

(Ainsworth et al. 1978). 

Vilka hinder kan då identifieras till att barn och umgängesför-

älder kan utveckla en tillitsfull relation? Ett hinder kan vara att 

barnet känner rädsla för sin förälder. Det finns barn som i inter-

vjuer uttrycker rädsla och osäkerhet då deras förälder har betett 

sig på ett skrämmande sätt. Återigen behövs då att föräldern kan 

sätta sig in i sitt barns situation och förändra sitt beteende i relat-

ion till barnet. Enligt personer som arbetar med umgängesstöd kan 

ett annat problem vara att barnet inte tillåts att utveckla en relation 

till sin umgängesförälder: ”Det största hindret har varit samarbetet 

mellan föräldrarna, jag har upplevt väldigt mycket och väldigt 

tydligt att det har varit det största hindret att boendeföräldern 

motarbetar umgängesföräldern /…/ i vissa ärenden har det varit 

jättesvårt och ett stort hinder att man inte har lyckats få boende-

föräldern att kunna samarbeta med umgängesföräldern”. En fram-

gångsfaktor är att tillit åter kan byggas upp mellan barn och föräl-

der och mellan föräldrarna, vilket kan illustreras med ett utdrag ur 

en föräldraintervju: 

 

Intervjuare: Vad skulle du säga behövs för att umgänget 

ska fungera utan umgängesstöd? 

Boendeförälder: Att vi kan lita på varandra, för jag och 

pappan litar inte på varandra. 

 

Även andra relevanta relationer behöver vara tillitsfulla för att 

umgänget ska fungera på bästa sätt för barnet. Barnet behöver 

känna tillit till de personer som ska ge det stöd under umgänget. 

Här fungerar invänjningen som ett sätt att bygga upp tillit. En 

boendeförälder menar att det är väldigt viktigt att personalen föl-

jer överenskommelser och ”håller vad man lovat” i relation till 

barnet för att det ska fortsätta att känna tillit till dem. De behöver 

lyssna och ta barnet på allvar. De behöver ingripa om umgänget 

inte är bra för barnet, för att det ska fortsätta att känna tillit till 

sina stödpersoner. Det är något som framkommer i intervjuer med 

barn och boendeföräldrar. 

För att barnet ska känna trygghet i umgängesstödet har lagstif-

taren angivit att en särskild person ska vara utsedd till barnets 

umgängesstödjare (FB 6:15c). Det framgår av genomförandepla-
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nen vem som är utsedd, men barn och föräldrar har i många fall 

inte klart för sig vilken person det är. De uppfattar att det är tea-

met som arbetar under deras umgängeshelger snarare än en viss 

person. Det behöver dock inte vara ett problem: ”Jag har pratat 

med båda två och det funkar. Det är alltid dem han har när han är 

där”, säger en boendeförälder. 

Det behöver också finnas en tillit mellan föräldrarna och de 

personer som arbetar med umgängesstödet. Denna umgängesför-

älder beskriver hur ett samarbete växte fram i relation till um-

gängesstödjarna: ”så tydligt märkte jag att de var folk som jag kan 

jobba med”. Det är många relationer som behöver vara tillitsfulla 

för att umgänget ska bli tryggt för barnet och utvecklas mot nor-

malisering. Att bygga upp tillit kan ta tid i synnerhet när den har 

blivit skadad (jfr Luhmann 2005). 

Kontinuitet 

Kontinuitet har betydelse för att umgänget ska bli tryggt för bar-

net och att umgängesstödet kan leda till normalisering. För en del 

barn har det gått flera år sedan de sist träffade sin umgängesföräl-

der. När de ska bygga upp en relation igen är kontinuitet viktigt 

och avbrott i umgänget kan bli ett problem, i synnerhet för de 

yngsta barnen. Vid mina besök under fyra dagar i umgängesloka-

len visade det sig att flera planerade umgängen blev inställda. 

Boendeföräldrar tar upp att det blir svårt för deras yngre barn med 

långa uppehåll mellan umgängen: ”det blir som att hon får börja 

om och lära känna sin pappa varje gång”. Om umgängesföräldern 

inte kommer till umgänget som planerat blir det ett problem: ”det 

är jobbigt att åka med [barnet] om hon inte ska träffa honom”. För 

barnet som har förberett sig för att träffa sin umgängesförälder 

blir det en besvikelse att komma till umgängeslokalen och få 

vända hem igen. Denna problematik tas även upp av Forsberg & 

Pösö (2007) och relateras av dem främst till situationen då en för-

älder har missbruksproblem. Vid de enheter som var i fokus för 

deras studie användes ”förhandsarrangemang” där umgängesför-

äldern bjöds in tidigare än barnet. Om umgängesföräldern inte 

dök upp fanns det fortfarande tid att tala om för barnet att träffen 

var inställd. Barnet kan fortfarande bli besviken men behöver då 

inte bege sig iväg till umgängeslokalen. 

För att det ska vara möjligt med normalisering krävs kontinui-

tet och pålitlighet: ”att han kommer när han säger att han ska 

komma och att han hör av sig mer [till barnet]” säger en boende-

förälder. ”Han ska visa att han vill komma dit [till umgängesloka-

len] och att det är en kontinuitet i det här och att det inte blir nå-

gon frånvaro med kort varsel” säger en annan boendeförälder. 
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En genomgång av umgängesrapporter i akterna visar att upp-

givna orsaker till inställda umgängen är: barnets, en förälders eller 

anhörigs sjukdom; att umgängesföräldern är bortrest; att umgäng-

esföräldern inte kan få ledigt från sitt arbete; att barnet inte vill 

delta i umgänget. Vid inställda umgängen har socialtjänsten om 

möjligt erbjudit ”kompensationstillfälle” för att det inte ska bli allt 

för långa uppehåll för barnet.   

Närvarande umgängesstöd 

Både barn och föräldrar tar upp betydelsen av att umgängesstöd-

jarna är närvarande under umgänget för att det ska bli tryggt för 

barnet. Det är viktigt att de är uppmärksamma, att de ser, hör och 

uppfattar vad som händer. Ett barn uttrycker att det är viktigt att 

”de är där för en”, att de ”vakar över oss”. Barnet beskriver här att 

umgängesstödjarna fungerar som såväl stöd som övervakning. 

Umgängesstödjarna ska finnas där när man behöver hjälp, så att 

inget jobbigt händer, de ska stoppa umgänget om något går fel. En 

boendeförälder menar att det är bra att umgängesstödjaren är med 

”och ser vad han gör” tillsammans med barnet. 

Umgängesstödjarna bidrar till trygghet enligt intervjuade barn: 

”om de inte hade varit där skulle jobbiga saker ha hänt, men nu 

när de är där så händer inte det”; ”man känner sig trygg och man 

vet att han inte gör någonting när andra är med”. Även en um-

gängesförälder uttrycker vikten av att umgängesstödjarna är när-

varande, ser och uppfattar: ”det är viktigt att de ser vad som hän-

der hela tiden”. 

Det är en förutsättning att umgängesstödjarna är närvarande 

men de ska inte störa genom att prata för mycket: ”De är närva-

rande men de är liksom inte precis bredvid oss och pratar hela 

tiden. De försöker inte vara så att de pratar hela tiden”, säger ett 

barn. En umgängesförälder uttrycker sig på liknande sätt: ”De 

kommer inte fram och stör oss”. Beskrivningarna liknar det som 

framkommit i tidigare forskning om umgängesstödjarens roll som 

något tillbakadragen (Lagerlöf 2014), men här framkommer bety-

delsen av närvaro, trygghet och skydd tydligt. Att vara närvarande 

men inte påträngande. Det är inte tillräckligt att umgängesstödjar-

na rent fysiskt finns på plats i lokalen. De behöver vara närva-

rande med sina sinnen, se, höra, uppfatta. I intervjuerna finns det 

barn som beskriver att det har blivit problem för dem när um-

gängesstödjarna inte har varit tillräckligt närvarande: ”De var inte 

riktigt närvarande”; ”De såg inte. De hörde inte”. I dessa situa-

tioner beskriver barnen att umgängesstödjarna har varit upptagna 

av annat eller befunnit sig i en annan del av lokalen. De har ägnat 

sig åt andra barn och föräldrar, skrivit på datorn eller pratat med 

varandra. Ibland är det flera barn och föräldrar i lokalen samtidigt. 
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Då finns det risk att personal förlorar fokus på det individuella 

barnet och vad som händer i dess umgänge med en förälder. En 

boendeförälder tar upp att det kan bli problem med många perso-

ner samtidigt i lokalen då det blir svårt för umgängesstödjarna att 

ha ”fokus på det som händer”. 

Det har upplevts positivt av barn och förälder när um-

gängesstödjarna har kontrollerat efter umgänget om barnet tycker 

att de har varit tillräckligt nära eller för nära och sedan korrigerat 

inför kommande tillfälle. Det är barnets behov som ska vara sty-

rande. 

Integritet 

Det kan vara flera barn och umgängesföräldrar som vistas samti-

digt i umgängeslokalen. Det får föräldrarna information om innan 

umgänget påbörjas. De får bland annat information om det i en 

broschyr: ”Ofta har fler barn och föräldrar umgänge samtidigt i 

lokalen” (Umgängesstöd, Information till föräldrar). En förklaring 

till att man har valt detta arbetssätt kan vara en uppfattning hos 

professionella att det kan bidra till att barnen ser att de inte är en-

samma i sin situation (jfr Kight & Forssell 2012). Att ”det må 

kännas gott för barnen att även se att andra barn befinner sig i 

samma situation, dvs. med stöd” var en ”medveten tanke” hos de 

ansvariga vid utvecklingen av verksamheten, enligt intervjuad 

chef. Vidare menar chefen att det ”också har med resurser att 

göra”. I en tidigare utvärdering av umgängesverksamheten Um-

gåsen i Malmö framkom dock att föräldrar önskade mer avskild-

het för sig och sina barn (Malmö stad, Slutrapport till Länsstyrel-

sen i Skåne län). 

I intervjuerna framkommer såväl positiva som neutrala och ne-

gativa upplevelser av att fler barn och föräldrar har umgänge sam-

tidigt i lokalen. En boendeförälder tar upp den positiva aspekten 

att barnet inte är ensam i sin situation: ”Då ser han att det inte 

bara är han som är där med sin pappa, att det är fler som träffar 

sin pappa”. Andra har en neutral hållning: ”Det funkar att det är 

andra barn med”, säger ett barn. Det finns dock barn och föräldrar 

som upplever det negativt. Att det var fler barn och föräldrar i 

lokalen kunde kännas ”lite märkligt” enligt ett barn. Det finns 

barn som har erfarenhet både av att ha umgänge enskilt och sam-

tidigt med flera andra och som upplevde att det var bättre när det 

inte var andra barn och föräldrar med i rummet: ”Det känns lite 

skönare när man är själv”. Att få vara ensam med sitt barn i loka-

len uppfattas av en umgängesförälder som ”en förmån”. Någon 

upplever det mycket negativt att andra är där, vilket framkommer 

i följande citat från en umgängesförälder: ”Jag ser det som nega-

tivt att andra är där. Helt plötsligt är det främlingar som är där. Så 
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det är negativt. Det är negativt med andra barn i lokalen. Det är 

negativt.” En umgängesförälder har uppfattat att det finns ekono-

miska skäl till valet att erbjuda umgänge med flera barn och för-

äldrar parallellt på en och samma yta: ”Lokalens existens beror 

egentligen på ekonomiska skäl. Det är billigare att ha en lokal och 

fem barn i den än att ha en umgängesstödjare till varje barn som 

ska ha umgängesstöd, som får en massa reskostnader för att åka 

dit föräldrarna bor”. Att resurser har betydelse i sammanhanget 

menar även intervjuad chef vilket har framgått ovan. 

En boendeförälder diskuterar att det kan vara känsligt för barn 

och umgängesföräldrar när det är flera personer i lokalen samti-

digt. Denna förälder har sett personer som hon har träffat i um-

gängeslokalen vid andra tillfällen i sin vardag, till exempel på 

bussen eller i affären och har uppfattat att: ”de vänder blicken och 

vill helst inte se”. Hon diskuterar att föräldrar som är i lokalen för 

att ”träffa sina barn under bevakning” kan uppleva det skamfyllt 

att bli igenkänd: ”Jag ser på dem att när man möts vill de helst 

inte säga hej nästan. Det måste vara känsligt för dem. Jag kan 

tänka mig att det är känsligt för barnets pappa när han är där och 

vet att några har sett honom med sitt barn på ett sådant ställe”. 

Intervjuade föräldrar och barn upplever inte att de har haft nå-

got val när det gäller enskilt umgänge eller umgänge tillsammans 

med andra barn och föräldrar. Enligt socialtjänstlagens portalpa-

ragraf ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för männi-

skornas självbestämmanderätt och integritet (SFS 2001:453, 1:1). 

Min reflektion är därför att de berörda bör få frågan hur de ställer 

sig till att ha umgänge tillsammans med andra och att de som inte 

känner sig bekväma med det erbjuds umgängesstöd mer avskilt.  

Ett annat tema som kommer upp, vilket kan kopplas till integri-

tet, är betydelsen av att barnet får utvärdera umgänget enskilt. 

Efter ett umgängestillfälle får barnet skatta umgänget utifrån bil-

der av smileys som uttrycker ”jättedåligt, dåligt, ok, bra, jättebra” 

eller som en förälder uttrycker det ”glad gubbe, ledsen gubbe” (se 

bilaga 1). Föräldrar tar upp att det är viktigt att barnet får göra 

denna utvärdering enskilt tillsammans med sina umgängesstöd-

jare, men utan att vare sig umgängesföräldern eller boendeföräl-

dern är närvarande: ”jag tror att hon skulle våga säga som det var 

utan mig eller pappa, men inte när vi står där”, säger en boende-

förälder. Det finns risk att barnet vill vara sin förälder ”till lags”, 

menar en förälder, ”med tanke på att vi är i en vårdnadstvist”. 

Även en umgängesförälder tar upp problemet: ”umgängesstödjar-

na frågade [barnet] vad han tyckte om umgänget inför mamma vid 

ett tillfälle /…/ det var fel eftersom [barnet] inte vågade vara ärlig 

då”. Föräldrar menar vidare att barnens utsagor och skattningar 

måste tas på allvar. Det är ett problem, menar de, om man skriver 
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att umgänget har varit ”bra” eller ”jättebra” trots att barnet först 

vägrade vara med eller trots att barnet skattade umgänget som 

”dåligt”. Det finns exempel i umgängesrapporter där barn har valt 

”dåligt” eller ”jättedåligt” men detta problematiseras inte utan 

umgängesstödjare skriver att det var ”ett bra umgänge”, vilket kan 

vara ett uttryck för att barnets upplevelse och umgängesstödjarens 

bedömning skiljer sig åt.   

Tid 

En utgångspunkt för umgängesstöd är att det ska vara en tillfällig 

åtgärd under viss tid (FB 6:15 c). Det anges i förarbeten till lagen 

att umgänget i allmänhet bör kunna normaliseras inom ett år. Av-

sikten är inte att umgängesstödet ska finnas med under stora delar 

av barnets uppväxt (Prop. 2009/10:192). Det framhålls dock att 

det kan finnas särskilda omständigheter då umgängesstödet bör 

pågå under något längre tid (a.a. s. 30). Även i Familjerättens in-

formationsbroschyr framställs att det kan röra sig om ungefär ett 

års tid med stöd: ”Umgängesstödet är något som beslutas av dom-

stol och ska pågå under en begränsad tid. Syftet med umgänges-

stödet är att barn och föräldrar under en tid, vanligen upp till ett 

år, ska få stöd att klara umgänget på egen hand” (Umgängesstöd, 

Information till föräldrar).  

I förarbeten till aktuella bestämmelser om umgängesstöd för 

barn enligt Föräldrabalken problematiseras den tidigare ordningen 

att kontaktpersoner vid umgänge ibland har funnits med under 

stor del av barnets uppväxt: ”Regeringen delar utredningens upp-

fattning att ett umgänge med umgängesstöd bör vara en tillfällig 

åtgärd för att få det att fungera. Avsikten bör inte vara att um-

gänget under en oöverskådlig framtid, kanske under betydande 

delar av barnets uppväxt, ska ske i sådana former. Ett umgänge 

som bedrivs under lång tid på detta sätt torde generellt sett inte 

heller vara till barnets bästa” (Prop. 2009/10:192, s. 12; SOU 

2007:52). 

Nu tycks i stället umgängesstödet ha utvecklats till att bli något 

kortvarigt. ”Vi har väldigt kort tid i lokalen” säger en umgänges-

stödjare. Under den tiden är målet att umgänget ska bli normali-

serat. Hur långa är då besluten om umgängesstöd? ”Det är max ett 

år. Vi har inte så jättemånga beslut som är så långa, men vi har 

några stycken. Och en del är så att de ska träffas fem gånger i lo-

kalen och sedan ska de träffas på egen hand. Så det finns väldigt 

korta. De flesta är väl interimistiska beslut fram till nästa förhand-

ling eller till en huvudförhandling”, menar en anställd (jfr Social-

styrelsen 2013a och Sveriges officiella statistik, Familjerätt 2014 

som ger indikation på en hög andel interimistiska beslut om um-

gängesstöd). En genomgång av akter visar att det handlar om allt 
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från fem umgängestillfällen upp till åtta månader med umgänges-

stöd. Endast i ett fåtal fall har besluten varit så långa som ett år. 

Av aktstudien framkommer att umgängesstödet ibland används 

för att pröva umgänge för att få ny information inför fortsatt be-

dömning av vad som är barnets bästa: ”Tingsrätten anser att det är 

angeläget att umgänget kan komma igång så att [barnets] vilja kan 

klargöras efter att [barnet] har fått aktuell erfarenhet av umgänge 

med sin pappa”. Det uttrycks även av en anställd: ”Jag tycker att 

jag ser det mer och mer från domstolen att det är istället för en 

utredning att det här blir en slags alternativ lösning när föräldrarna 

inte är överens om umgänget då tar man till det här med um-

gängesstöd /…/ det blir en möjlighet att se och prova inför en 

dom”.     

Tiden problematiseras av flera intervjupersoner. I intervjuer 

med föräldrar får jag intrycket att det kan bli stressigt med norma-

liseringsprocessen. I intervjuer med barn och boendeföräldrar 

framkommer betydelsen av att stöd i umgänget ges så länge det 

behövs. Det kan vara ett stort steg att komma till lokalen och träf-

fas efter många månader eller till och med flera år. Det kan ta tid 

innan alla berörda känner sig trygga med formerna för umgänges-

stöd. Det kan ta tid för de yngsta barnen att förstå situationen, att 

förstå varför de är i umgängeslokalen – för att lära känna och um-

gås med en förälder de inte bor tillsammans med. Det har hänt att 

yngre barnen först har trott att ”de har kommit till öppna försko-

lan och vill bara leka” berättar en personal. En del barn känner 

inte sin umgängesförälder. Det kan ta tid att bygga upp en relat-

ion. En boendeförälder uttrycker: ”Man måste börja sakta sakta 

med henne”. I det här fallet gällde det ett yngre barn och det hade 

gått fem år sedan barn och umgängesförälder sist träffades. ”Det 

har varit en lång väg” säger en annan boendeförälder när hon talar 

om hur umgänget har utvecklats. Även en umgängesförälder tar 

upp tidsaspekten i att bygga upp relationen till barnet igen efter 

uppehåll i kontakten: ”Sakta tog vi ett steg och andra och andra”.  

Tiden blir en aspekt även för äldre barn, det kan ta tid innan 

man känner sig bekväm med arrangemanget: ”efter att det har gått 

ett tag märker man att det är ett rätt så bra ställe, man kan göra 

saker med honom eller henne, din mamma eller pappa, och man 

har mer tid för dem och det är bra att vara där för de lägger märke 

till en”, säger ett barn. Även föräldrarna kan behöva en längre tid 

om det till exempel har funnits farhågor om att den ene inte kan 

hantera föräldraskapet: ”då behöver man tid och vår information 

om att det här går successivt framåt” menar en person som arbetar 

med umgängesstödet.  

Flera boendeföräldrar uttrycker behov av längre tid med um-

gängesstöd för sitt barn: ”Jag förväntar mig att den här umgänges-
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stödsperioden ska förlängas”. Stödet behövs tills det finns en be-

stående förändring hos umgängesföräldern, menar en mamma. Då 

umgängesföräldern har missbruksproblem blir situationen osäker 

och oförutsägbar för barnet, därför behöver umgänget: ”vara 

övervakat tills han får hjälp eller söker hjälp själv”. 

Den begränsade tiden med umgängesstöd och talet om norma-

lisering kan bli ett orosmoment för barn och föräldrar: ”Jag tänker 

ofta på det, hur det ska bli” säger en mamma. En annan mamma 

och boendeförälder beskriver att hennes barn är rädd för att träffa 

sin pappa i hans hem. Barnet har uttryckt till sin mamma: ”det 

känns skönt och tryggt att vara här [i umgängeslokalen] men jag 

är rädd att vara med honom hemma. Och hur länge får jag vara 

här?” De intervjuade barnen tror i dagsläget inte på ett umgänge 

med sin förälder utan stöd. Så här uttrycker sig ett av barnen: ”han 

ska inte träffa mig utanför och jag ska inte träffa honom utanför 

umgängesstödet för det blir inte bra”. Ett annat barn uttrycker att 

det behöver ytterligare tid med umgängesstöd: ”det är ett bra 

ställe att vara på innan vi kan tänka på något annat”. 

Lagstiftarens intention med bestämmelser om umgängesstöd är 

att det ska vara tidsbegränsat och att umgänget i allmänhet bör 

kunna normaliseras inom ett år. Men i förarbeten uttalas också att 

umgängesstöd vid särskilda omständigheter kan behöva pågå un-

der längre tid (Prop. 2009/10:192, s. 30). Min reflektion är att när 

myndigheter har bedömt att umgänge med umgängesstöd är till 

barnets bästa och har satt igång ett umgänge med umgängesstöd 

behöver det finnas med tills barnet känner sig tryggt, för att för-

hindra att barnet känner sig övergivet. I samband med förändring-

ar av lagstiftningen om umgängesstöd 2010 var det flera remissin-

stanser som menade att umgängesstödet i vissa fall måste kunna 

verka under längre tid än ett år – Barnombudsmannen, Familje-

rättssocionomernas Riksförening och Riksförbundet Frivilliga 

Samhällsarbetare (Prop. 2009/10:192, s. 8). 

I tidigare forskning framträder tid som en central dimension 

vid ”övervakat umgänge”. Forsberg & Pösö (2007) menar att 

barns barndom här och nu avfärdas som mindre viktig i väntan på 

en bättre framtid. Umgänge är ofta framtidsinriktat, det bedöms 

bli bra för barnet i framtiden att ha kontakt med sin umgängesför-

älder. För att umgänget ska vara tryggt och bra här och nu krävs 

att man kontinuerligt kontrollerar med barnet att stödet är adekvat 

och att barnet får ta ett steg i taget i sin egen takt. Umgängesstöd 

ska vara till för barnets bästa. 
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Kompetens 

Att de som arbetar med umgängesstödet har kompetens för upp-

giften har betydelse för att barn och föräldrar ska känna sig 

trygga. Flera intervjuade föräldrar beskriver dem som arbetar med 

stödet med ord som: professionella, kunniga, kompetenta, erfarna, 

engagerade. De har barnperspektiv i den betydelsen att de har lätt 

för att prata med barnen. De uppfattas vara kommunikativa: ”De 

är öppna. Om det är något de har sagt till honom brukar de säga 

det öppet framför mig. Eller tvärtom. De är öppna”, säger en bo-

endeförälder. Vidare framkommer kommentarer som att de lyss-

nar, kommer ihåg, ger bra återkoppling. Många föräldrar beskri-

ver att bemötandet har varit bra. De som arbetar med stödet har 

varit trevliga, snälla, välkomnande, omtänksamma. Det uppfattas 

som positivt att de samtidigt ger utmaning: ”om jag säger något 

kan de ifrågasätta hur jag menar och att de liksom inte, de tror inte 

på allt man säger, utan de ifrågasätter och får en att tänka”, menar 

en förälder. 

En utmaning för personalen verkar dock vara att uppfattas som 

neutrala. En umgängesförälder menar att ”de tar ingen sida”. Det 

finns dock boendeföräldrar som upplever att personalen inte 

känns helt neutrala. Några upplever att det finns en risk att um-

gängesföräldern påverkar umgängesstödjarna: ”jag kan bli lite 

orolig att de får ett intryck av honom och kanske påverkas av ho-

nom”. Det är en problematik som även tas upp av personer som 

arbetar i verksamheten, det finns risk: ”att personalen allieras med 

umgängesföräldern”, att de blir ”väldigt tighta med umgängesför-

äldern”, ”att de tar part i konflikten”, att de ”blir ombud för um-

gängesföräldern”, att de blir ”färgade” av umgängesföräldern. 

Dessa utsagor kan relateras till att de som arbetar med umgänges-

stödet träffar umgängesföräldrarna längre tid än de träffar boende-

föräldrarna. De träffar boendeföräldern i samband med inskol-

ningen men därefter endast i samband med överlämningar. Risken 

att de som arbetar med att ge stöd blir mer allierade med umgäng-

esföräldern kan också förstås mot bakgrund av att de ”ska verka 

för att det här umgängesstödet ska normaliseras. Det är klart att 

man vill heja på umgängesföräldern då”, menar en anställd.  

För att alla berörda ska känna förtroende är det en förutsättning 

att de upplever att personalen vid myndigheten är neutrala (jfr 

SOSFS 2012:4). Det finns boendeförälder som har reagerat på hur 

umgängesstödjarna dokumenterar umgänget: ”De skriver att det 

var jättebra fast de vet att barnet vägrade först. De skriver inte 

det.” En umgängesstödjare uttrycker i intervjun att en ambition är 

att skriva salutogent2: ”När vi skriver rapporter försöker vi skriva 

                                                 
2 Begreppet salutogen kommer från Aaron Antonovskys teori om salutogenes 

som i korthet innebär fokus på hälsofrämjande faktorer (Antonovsky 1991). 
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så salutogent vi kan. Det vi tycker är bra istället för att påtala”. 

Min reflektion är att det är väsentligt att vara klar över syftet med 

dokumentationen och hur den kan komma att användas. Det är 

väsentligt ur rättssäkerhetssynpunkt, socialtjänstens dokumenta-

tion ska vara objektiv och saklig (Socialstyrelsen 2012). I det här 

fallet kan den användas av föräldrarna vid nya förhandlingar i 

rätten och då behöver den vara saklig: ”Det skrivs ju rapporter 

efter varje tillfälle och det ska vi väl använda oss av när vi träffas 

i rätten eller när vi ska enas om något nytt avtal om umgänget. Jag 

hoppas att det inte bara är så att man ser på det ljusa som inträf-

far” menar en boendeförälder. 

När det gäller kunskapsbehov menar intervjuade boendeföräld-

rar att umgängesstödjarna behöver känna till problematiken som 

ligger till grund för behovet av umgängesstöd, så att de förstår 

behoven hos barnen: ”Det finns en historia och en anledning till 

att vi gör det här”; ”Umgängesstödjarna ska ha den informationen 

vad problematiken har varit”. Personalen behöver specifik kun-

skap för att kunna vara ett stöd för barn och föräldrar som har 

varit utsatta för våld, vilket denna boendeförälder beskriver: ”Man 

kan inte förvänta sig att folk ska bara släppa allt det och bara 

börja från början”, ”Det är orealistiskt att utgå från att nu börjar vi 

om med en blank sida”. Det ligger i linje med vad som har fram-

kommit i tidigare studier om umgängesstöd, personalen behöver 

ha kunskap för att möta barn och föräldrar med erfarenhet av våld 

och trauma (Lagerlöf 2014). En förälder tar upp behovet av psy-

kologisk kunskap då barnen har varit med om svåra saker. Det är 

också en reflektion jag har gjort under arbetet med den här stu-

dien. Vid genomgång av akter finner jag ytterst få exempel på att 

barnpsykologer har varit involverade i bedömningar av vad som 

är det individuella barnets bästa i ärenden om umgängesstöd.   

Kommunikation  

Att kommunikationen mellan handläggare, umgängesstödjare, 

föräldrar och barn fungerar har betydelse för att umgänget ska bli 

tryggt och bidra till normalisering. Kommunikationen om tider för 

umgänge behöver vara väldigt tydlig. Vid ändring av umgänges-

tider och vid inställda umgängen behöver personalen kontakta 

samtliga berörda och försäkra sig om att informationen har gått 

fram till alla. I de genomförda intervjuerna finns återkommande 

berättelser om missförstånd som har uppstått vid ändringar av 

tider och vid inställda umgängestillfällen. Sådana missförstånd 

har också uppstått vid tillfällen då jag har besökt umgängesloka-

len för observationer. Brister i kommunikationen om umgänges-

tider har gett konsekvensen att föräldrar och barn ibland har åkt 

förgäves till umgängeslokalen och först där förstått att det inte blir 



 

42 (60) 

något umgänge idag eller att umgänget kommer att ske på annan 

tid. Det kan leda till irritation, besvikelse och minskad tillit till 

umgängesstödet. 

Några föräldrar är kritiska mot att personalen ibland har förlitat 

sig på att den förälder som har avbokat ett umgängestillfälle har 

meddelat ändringen till den andra föräldern. Föräldrarna menar att 

det inte går att förlita sig på att det verkligen görs, utan de vill få 

information direkt från personalen: ”deras roller är att hjälpa oss i 

det här eftersom det inte har funkat mellan oss”, menar en boen-

deförälder. 

Det finns föräldrar som berättar om tillfällen då de inte har fått 

kontakt med personal trots att de haft en tid bokad för umgänge. 

Ingen har öppnat då de kommit till lokalen och ingen har svarat i 

telefon. Samtidigt har de upplevt att de måste vara på plats vid 

lokalen annars kan det komma att vändas emot dem i en kom-

mande domstolsförhandling. Att behöva stå utanför lokalen och 

vänta kan skapa oro för en förälder som är rädd för att möta den 

andra föräldern, om det exempelvis tidigare har förekommit hot 

eller våld. 

Ett annat tema relaterat till kommunikation, som kommer upp i 

flera intervjuer, är vilket språk som ska talas under umgänget. 

Inledningsvis, då umgängeslokalen öppnades, fanns en regel om 

att umgängesföräldern skulle tala svenska med barnet under um-

gänget (genomförandeplan). Men efter ett studiebesök vid en an-

nan umgängesverksamhet i landet ändrades denna regel så att för-

äldrar även får tala andra språk med sitt barn under umgänges-

tillfället, såvida inte några restriktioner har beslutats. Ett argument 

som har förts fram för detta är att umgängesföräldern ska få an-

vända sitt ”känslospråk”. Efter studiebesöket reviderades rutiner-

na ”kring det som rör språket och tillåter numera att umgänges-

föräldern får använda sitt känslospråk i de fall det inte äventyrar 

säkerheten för barnets vistelse i lokalen” (Intern reserapport från 

studiebesök  2015). De ansvarigas utgångspunkt har varit att käns-

lospråket har betydelse ”som ett ytterligare stöd för anknytningen 

mellan barn och umgängesföräldern” (ibid.).   

Ingen av de intervjuade har nämnt att det i praktiken förekom-

mer några restriktioner angående språk. Jag har inte heller sett 

några sådana restriktioner i aktstudien. Ett dilemma när det gäller 

språkanvändning är att förälderns behov av att tala sitt känslo-

språk kan komma att ställas emot barnets behov av trygghet. Som 

tidigare har nämnts är det väsentligt för barnets trygghet att um-

gängesstödjarna hör och uppfattar vad som sägs under umgänget. 

Flera boendeföräldrar menar att det är viktigt att umgängesföräl-

dern talar ett språk som umgängesstödjarna förstår: ”för att det är 

hans svårighet att han berättade väldigt många saker som barnet 
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inte behöver höra och framför allt om mig. Han kunde inte han-

tera det”. Det är inte heller säkert att umgängesförälderns känslo-

språk är detsamma som barnets känslospråk, vilket denna boende-

förälder poängterar: ”de sade till mig att de kan prata [språk] på 

grund av att pappa tänker känslomässigt och allt möjligt, han pra-

tar bättre [språk] men jag tycker att barnet pratar bättre svenska”. 

Ett tredje tema som gäller kommunikation är att boendeföräld-

rar önskar få mer återkoppling från umgängesstödjarna efter varje 

umgängestillfälle för att kunna möta sitt barns upplevelse och 

reaktioner på bästa sätt. Boendeföräldrar efterlyser mer tid för att 

lära känna umgängesstödjarna, att få ”en lugn överlämning”, att 

göra uppföljningar efter varje besök i lokalen samt att få hjälp och 

stöd att klara av vardagen efter umgängestillfällen som har varit 

upprivande för barnen. 

Flexibilitet 

Såväl umgängesföräldrar som boendeföräldrar och umgängesstöd-

jare tar upp behovet av en större flexibilitet i umgängesstödet. 

Liksom i tidigare studier om umgängesstöd (Lagerlöf 2014) fram-

kommer synpunkter om att umgängeslokalen passar bäst för de 

yngre barnen. För de yngre barnen är miljön – en förskola – ofta 

bekant. Där finns mycket lekmaterial. Flera föräldrar uttrycker att 

deras barn tycker att det är roligt att komma till lokalen. Det är 

dock en utmaning att möta de något äldre barnens behov. En um-

gängesstödjare menar att det kan vara svårt att veta om ett äldre 

barn som inte vill komma till lokalen vänder sig emot själva um-

gänget eller om det är lokalen som är problemet. Det finns risk att 

hamna i: ”att vi skapar ett tråkigt utrymme för barn och då vill de 

inte gå till lokalen för att det är så tråkigt i det där rummet /…/ det 

kan bli missvisande. Är det umgänget eller är det lokalen som de 

vänder sig emot?” 

Såväl personal som föräldrar menar att umgängesstödet skulle 

kunna vidareutvecklas genom att man arbetar mer utåt, även i en 

annan miljö än lokalen. Behoven av stöd kan förändras med tiden. 

Flera efterlyser möjlighet att efter en tid med umgänge i lokalen 

ha möjlighet till umgänge på annan plats, såvida det är bra för 

barnet. Det saknas idag personella resurser för att ge umgänges-

stöd i andra miljöer utanför lokalen eftersom det ofta är flera um-

gängen som pågår samtidigt och då två personer arbetar tillsam-

mans. Som tidigare har framgått ska umgängesstödjarna arbeta i 

par av säkerhetsskäl. 

Flera föräldrar uttrycker förvåning över att umgängesstödet 

enbart ges i en särskild lokal: ”Jag trodde att umgängesstöd var att 

de kanske är ute och att umgängesstödjarna ser hur han är i andra 

situationer”, menar en boendeförälder. Denna förälder menar att 
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för en normalisering krävs träffar i andra sammanhang och inte 

bara i en lokal: ”När jag gick med på det här att de skulle ha um-

gänge med att det är villkorat att de måste ha umgängesstöd så 

förstod inte jag att det var en lokal de skulle till. Jag hade trott att 

någon skulle lära känna [barnet] och sedan att hon skulle ta med 

[barnet] och träffa pappa”. Att komma till en umgängeslokal var 

inte vad boendeföräldern hade förväntat sig: ”Jag trodde att um-

gängesstöd var att de kanske är ute och att umgängesstödjarna ser 

hur han är i andra situationer, jag menar där i lokalen så är det ju 

leksaker, det finns allt, men i verkligheten så kommer det inte att 

vara så, det kommer att vara att de ska träffas någonstans ute. Han 

ska göra något med [barnet] /…/ där [i lokalen] får de ju så myck-

et hjälp”. En boendeförälder tar upp behovet av umgänge utanför 

lokalen för att personalen ska se vilken miljö umgängesföräldern 

väljer att ta med barnet till, vilket har betydelse för bedömningen 

av vad som är barnets bästa. Dessa reflektioner som föräldrar gör 

ligger i linje med vad Alicia Lieberman, professor i psykiatri, ut-

trycker i följande citat:  

 

Even if the father or the perpetrator is seen with the child in a 

play situation, if it does not trigger any responses that are stress-

ful enough to see how the father and child manage conflict or 

strain, it is not a useful assessment. All you are seeing is that they 

can play well together in a low stress environment (Lieberman et 

al. 2011).  

 

Min reflektion är att det kan vara väsentligt att se samspelet mel-

lan förälder och barn även i situationer som är mer krävande där 

förälderns förmåga till lyhördhet till sitt barns signaler och behov 

blir tydligare.  

Maktrelationer 

En framgångsfaktor för att umgänget ska bli tryggt för barnet och 

att umgänget kan normaliseras är att maktrelationer har utjämnats. 

En boendeförälder talar om att hennes barn har blivit starkare un-

der den tid som förflutit innan umgänget med umgängesstöd kom 

igång. Barnet har, enligt föräldern, utvecklats och blivit tryggt och 

starkt: ”Nu när hon träffar honom [pappan] märker man att [hon] 

har utvecklats enormt. Hon är så trygg och så stark och hon kan 

säga till och uttrycka sig så fint. Otroligt fint. Men det har varit en 

lång väg dit”. I detta fall uttrycks att barnet har blivit starkare, 

men det finns även utsagor om att boendeföräldern har blivit star-

kare vilket har utjämnat maktrelationen föräldrarna emellan: ”Jag 

vet att han kommer aldrig mer att slå mig. Han vet att jag vågar 

anmäla, att barnen vågar berätta”, menar en boendeförälder. Vi-
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dare uttrycker samma förälder: ”Det har jag lovat honom förut att 

den dagen jag ser mina barn fara illa så kommer jag att anmäla 

dig. Jag är också skyldig att skydda dem. Och det vet han att jag 

är inte längre den svaga kvinnan som inte vågar”. 

Flera boendeföräldrar menar att det har varit positivt för deras 

barn att det har gått en tid efter separationen innan umgänget har 

kommit igång. Under denna tid har de kunnat ge barnet mycket 

stöd och barnet har blivit starkare: ”Det var bra att de inte träffade 

honom under en period. Då hade jag tid att samla på dem, ha våra 

rutiner, att de inte skulle bli stressade. Det var ingenting som stör-

de dem. De har byggt upp sitt självförtroende under den tiden då 

han försvann från bilden helt enkelt.” 

En boendeförälder har reagerat på att umgänge med en förälder 

som har utsatt barnet för hot och/eller våld prioriteras framför att 

barnet får psykologisk hjälp: ”Hur kan fokus vara på att behålla 

den skadliga kontakten framför att låta barnen läka?” säger denna 

boendeförälder, ”varför inte fokusera på att hjälpa barnen att 

komma till rätta med den här psykiska biten av det hela och när de 

är hela människor kan de välja att återuppta kontakten på en mer 

jämställd nivå”. Kvaliteten på relationen har betydelse för om 

umgänget ska vara till barnets bästa. För en del barn kan det vara 

en förbättring av livssituationen att separeras från föräldern och 

inte ha något umgänge (jfr Forsberg & Pösö 2007). 

Av såväl intervjuer som dokumentstudier framgår att de be-

rörda barnen inte har mycket att säga till om när domstolen beslu-

tar om umgängesstöd. I likhet med Andersson & Bangura Arvids-

son (2008) kan konstateras att det inte finns mycket dokumentat-

ion om barnens vilja i akterna. Enligt Föräldrabalken ska hänsyn 

tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (FB 

6:2a). Att barnen inte har blivit hörda kan delvis bero på att det 

framför allt är yngre barn som får umgängesstöd. Som tidigare har 

nämnts är de berörda barnen i medeltal drygt sex år gamla. Men 

inte heller de äldsta barnen i studien har kommit till tals i någon 

hög grad. Barn uttrycker att de måste komma till umgängesloka-

len, att de inte har något val: ”Vi har inget val, vi är tvungna att 

åka dit”. Såväl boende- som umgängesföräldrar uttrycker att de 

inte anser att deras barn har kommit till tals inför domstolsbeslutet 

om umgängesstöd: 

 

Intervjuare: Hur tycker du att ditt barn har kommit till tals i den 

här frågan om umgängesstöd? 

Umgängesförälder: Ja du, inte alls. Inte alls. Inte alls /…/ Svaret 

på om [barnet] har blivit lyssnat på är absolut nej. Därför att det 

är ingen som har frågat [barnet].  
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Intervjuare: Hur tycker du att ditt barn fick komma till tals i den 

här frågan om umgängesstöd? 

Boendeförälder: Ingenting. Det är bara bestämt. Det var inget 

[barnet] kunde välja. Ingen har frågat [barnet]. 

I: Det var ingen som riktigt pratade med… 

F: Nej. 

I: Med barnet? 

F: Nej, nej, nej, nej. De har bara sagt att domaren har bestämt och 

så ska det gå till. 

 

Några föräldrar menar att deras barn har blivit hörda av persona-

len i umgängeslokalen: ”De frågade alltid vad barnen vill”. Då 

barnen inte har kommit till tals och fått säga sin mening i ett tidi-

gare skede är det först när beslutet är fattat och verkställs som de 

har möjlighet att uttrycka sin vilja. Det har hänt att umgängestill-

fällen har blivit inställda på grund av att barnet inte vill delta.   

Tillgång till stöd 

En förutsättning för att umgänget mellan barn och förälder ska 

kunna normaliseras under trygga omständigheter för barnet är att 

de får tillgång till det stöd de har behov av. För en del föräldrar 

och barn behövs parallella insatser förutom umgängesstödet, nå-

got som även har framkommit i tidigare studier (Lagerlöf 2014). 

Ibland behövs långsiktigt stöd. Några stödbehov hos barn och 

föräldrar som framkommer i denna studie är: 

  

 Stöd till föräldrar i samarbete och kommunikation även ef-

ter tiden i umgängeslokalen, till exempel vid kommande 

steg som att börja med övernattningar 

 Stöd vid överlämningar. I flera fall finns det en osäkerhet 

över hur överlämningar av barnen ska gå till när um-

gängesstödet inte längre finns tillgängligt. Det finns boen-

deföräldrar som behöver ha någon person med vid över-

lämning på grund av oro för att bli utsatt för våld från den 

andra föräldern 

 Behandling för föräldrar såsom samtalskontakt, miss-

bruksbehandling, behandling för våldsutsatta, behandling 

för våldsutövare 

 Behandling för barn, till exempel samtalskontakt 

/behandling för barn som har upplevt våld 

 Hjälp till föräldrar att få en egen bostad. 

Studien visar att flera föräldrar har problem med bostad. Det kan 

bli ett hinder för normalisering av umgänget och för att umgänget 

ska bli tryggt för barnet. Flera föräldrar saknar egen bostad och 
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lever med tillfälliga lösningar. En del har bott på hotell, andra 

som inneboende i någon annans bostad. Att bostad saknas blir ett 

orosmoment: ”Såvitt jag vet saknar han fortfarande bostad. Så var 

någonstans ska han träffa barnet? Det går inte. [Barnet] ska inte 

behöva sitta ute i tre timmar eller vad vet jag för att träffa pappa” 

säger en boendeförälder. 

Även boendeföräldrar berättar om svårigheter med boendet, 

framför allt i samband med separationen. En mamma beskriver att 

hon sökte hjälp från socialtjänsten för att få en bostad och kunna 

flytta med sitt barn från barnets pappa. Hon fick svaret att social-

tjänsten inte kunde hjälpa henne med det. Hon berättar att hon 

några månader senare blev misshandlad av barnets pappa och att 

han blev anhållen. Som framkommit i denna rapport finns i 

många fall uppgifter och berättelser om våld. Bostadsbrist är en 

försvårande faktor för kvinnor att lämna en man som är våldsam 

(Nilsson & Lövkrona 2015). Flera föräldrar som medverkar i stu-

dien har bostadsproblem. En avsikt med umgängesstöd är att det 

ska leda till normalisering. Föräldrar behöver en bostad där um-

gänget kan äga rum när umgängesstödet inte längre behövs. 

För att barn och föräldrar ska få det stöd de behöver krävs ett 

fungerande samarbete mellan personal vid olika organisationer 

och enheter som möter dem i sin professionella utövning. Det 

finns föräldrar som uttrycker att det kan vara svårt att få hjälp, 

man slussas vidare i systemet och måste ibland redogöra för sina 

behov om och om igen: 

 

Det är många saker som jag inte hade förväntat mig. En sak som 

jag inte hade förväntat mig det var att jag skulle behöva börja från 

början med varje person och rättfärdiga varför vi över huvudtaget 

behövde hjälp hela tiden. Det hade jag inte förväntat mig. Jag 

trodde att man hade någon sorts policy sig emellan så att om till 

exempel barnenheten har sagt att de här människorna ska bo på 

skyddat boende så finns det förmodligen en anledning till det och 

liksom utgå ifrån det. Nej, nej, nej, nej, nej, så är det inte, utan 

man får förklara och förklara och berätta samma saker om och om 

igen. Och sedan ska det komma en ny person och ifrågasätta det 

man har berättat, så får man berätta allt igen bara för att övertyga 

dem om jo men det är faktiskt så. Jag vet inte, ska de höra samma 

sak femtio gånger så kanske de tror på det sedan. Det är ju lite si-

syfosarbete över det, eller ganska mycket faktiskt. 

 

Citatet är ett exempel på hur organisering och specialisering inom 

det sociala arbetet kan skapa nya problem för klienten, i det här 

fallet att bli hänvisad till nya enheter och professionella och bli 

ifrågasatt. 
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Paradoxala effekter 
Negativt laddade och paradoxala bieffekter kan uppstå i en verk-

samhet, vilka är kontraproduktiva i förhållande till de avsedda 

effekterna (Lindgren 2008). En paradoxal eller icke avsedd effekt 

av umgängesstödet i den aktuella verksamheten är att barn och 

föräldrar kan känna sig instängda och inlåsta: ”Vi är typ instängda 

så vi kan inte göra så mycket där” säger en umgängesförälder. 

Upplevelsen av att vara instängd eller inlåst kan förstås mot bak-

grund av att lokalen är låst och personal måste låsa upp för att 

släppa ut barn och föräldrar: 

 

Det dåliga är att man behöver slå in en kod och ha en nyckel när 

man ska gå ut ur lokalen. Jag tänker om personalen gör något an-

nat, om de behöver göra något snabbt, och sedan om det händer 

någonting och vi behöver komma ut, och vi har inte möjligheten 

till det. Jag tycker att det är lite dåligt. Från insidan. Jag tänker 

från utsidan är det kanske bra, man behöver säkerhet och kanske 

kod men från insidan vet jag inte riktigt om det behöver vara så 

nödvändigt. 

 

Denna upplevelse av instängning/inlåsning kan vara en förklaring 

till att det finns boendeföräldrar som knappt vill gå in i lokalen 

utan gärna står utanför dörren vid lämning/hämtning. Det är inte 

möjligt att ta sig ut ur lokalen utan att bli utsläppt av personalen. 

Det är inte heller möjligt att ha dörren öppen ”på glänt” då lokalen 

har ett larm: ”vi har en dörr som larmar på 30 sekunder så man 

måste liksom snabbt in och så pratar vi innanför dörren”. För en 

person som har utsatts för våld kan det kännas hotfullt, i synnerhet 

om gärningspersonen finns i lokalen.  

En annan paradoxal effekt är i några fall förekomst av motstri-

diga signaler från samhället till barn och boendeföräldrar. Det 

finns barn som får behandling i form av Trappan-samtal eller 

BUP-behandling på grund av att en förälder har utsatt dem 

och/eller deras andra förälder för våld. Parallellt har domstolen 

beslutat att de ska ha umgänge med umgängesstöd med den föräl-

der som har utövat våld. Det finns också exempel på att den av-

delning inom socialtjänsten som genomför barnavårdsutredningar 

avslutar en utredning utifrån en bedömning att den förälder som 

barnet bor tillsammans med kan skydda barnet från utsatthet för 

våld från barnets andra förälder. Tingsrätten beslutar sedan om 

umgänge med umgängesstöd med den förälder som barnet skulle 

skyddas från. Socialtjänstens familjerättsenhet verkställer beslu-

tet. I dessa fall förväntas således föräldrar (oftast mödrar) skydda 

sitt barn från utsatthet för våld från en förälder och förväntas sam-

tidigt lämna sitt barn för umgänge med samma förälder. På det här 
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sättet ger samhället motstridiga signaler till föräldrar om hur de 

bör stödja sina barn. 

9. Slutsatser och förslag 

Denna studie har fokus på framgångsfaktorer och hinder för att 

socialtjänstens umgängesstöd ska ge trygghet för barnen och bidra 

till att barn och föräldrar efter en tid med umgängesstöd klarar 

fortsatt umgänge på egen hand. Studien innehåller en analys av 

vilka barn som får umgängesstöd. 

Studien visar att det i allmänhet är yngre barn som får um-

gängesstöd. De flesta barn bor med sin mamma och har umgänge 

med sin pappa. Behovet av umgängesstöd kan uppstå för att ett 

yngre barn inte har träffat sin umgängesförälder under en längre 

tid och föräldrarna inte kan mötas. Umgängesstödet blir då en 

länk för att återuppta kontakten under trygga former. Behovet av 

umgängesstöd kan också uppstå för att ge barnet skydd och säker-

het om det tidigare har förekommit våld i nära relation eller om 

umgängesföräldern till exempel har missbruksproblem. Det före-

kommer även andra bakomliggande orsaker till behovet som att 

umgängesföräldern har psykiska problem, funktionsnedsättning 

eller att boendeföräldern är orolig för att den andra föräldern ska 

föra bort barnet till ett annat land. Analysen visar att det är få fall 

där det enbart handlar om att det har gått lång tid sedan barn och 

förälder träffades. Uppgifter i akterna om domar, sekretessmarke-

ring, skyddat boende och kontaktförbud ger indikation på att det 

har förekommit våld i nära relation i många ärenden med um-

gängesstöd.   

En intention med lagstiftningen är att umgängesstöd ska vara 

en tillfällig åtgärd under en viss tid. I förarbeten till lagändringen i 

Föräldrabalken anges att umgänget i allmänhet bör kunna norma-

liseras inom ett års tid (Prop. 2009/10:192). Det visar sig dock att 

det i en del ärenden som socialtjänstens familjerättsenhet har fått 

från tingsrätten för att verkställa inte har varit möjligt att arbeta 

för en normalisering då situationen har varit alltför oförutsägbar 

för barnen på grund av hot, våld eller missbruksproblem. I likhet 

med Ekbom & Landbergs studie (2007) kan det tolkas som att 

målet i vissa fall har satts för högt, att umgängesförälderns föräld-

raförmåga och relationen mellan barn och förälder har överskat-

tats.    

Sammanfattningsvis har en rad faktorer framkommit i analysen 

av framgångsfaktorer och hinder för att umgängesstödet ska bidra 

till trygghet för barnet och normalisering, se figuren på nästa sida 

(vilken är en utveckling av verksamhetslogiken som presenterades 
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på s. 20). Dessa faktorer kan delas in i interna respektive externa 

faktorer. De interna faktorerna avser identifierade förutsättningar 

inom ramen för den aktuella verksamheten, sådant som social-

tjänsten styr och när den är som bäst påverkar det resultatet posi-

tivt. Med externa eller yttre faktorer/förutsättningar, så kallade 

”outside factors” (Mayne 1999), avses förutsättningar vilka ligger 

utanför den aktuella verksamhetens ramar och som kan påverka 

dess utfall. 

 

Figur 2 

Aktiviteter:

1 Lokal anpassad 

efter barns behov

2 Två team om 

vardera två 

umgängesstödjare

3 Två (under 

utvärderingens 

gång utökat till tre) 

familjerätts-

sekreterare

4 Handledning till 

de anställda

5 Under 

utvärderingens 

gång förbättring av 

säkerheten i lokalen

Prestationer:

de genomförda 

aktiviteternas 

konkreta innehåll

1 Information till 

föräldrar och 

barn

2 En utsedd 

umgänges-

stödjare för varje 

barn

3 Stöd till barn

4 Stöd till 

föräldrar 

5 

Återrapportering 

6 Uppföljning

Förväntade effekter:

Umgängesstödjarna har 

en tydlig roll i sina 

uppdrag och arbetar 

professionellt och 

likvärdigt 

Skapa/återuppta/

utveckla relationen 

barn–förälder

Trygghet och säkerhet 

för barn, föräldrar och 

anställda

Normalisering, dvs. att 

umgänge kan ske utan 

umgängesstöd inom ca 

ett års tid

Förbättrat samarbete 

och kommunikation 

mellan föräldrarna

Problem/förbättrings-

områden inom följande:

1 Tidigare hand-

läggning var ineffektiv 

och ej högt prioriterad

2 Icke-professionella 

kontaktpersoner gav 

stöd som ej var 

likvärdigt  

3 Stödjarna hade ej 

tydliga uppdrag

4 Det fanns brister i 

säkerhet för de som 

arbetade med stöd 

5 Det fanns brister i 

uppföljning 

Tillit

Kontinuitet

Interna faktorer:

Kompetens
Integritet

Externa faktorer:
Maktrelationer Parallellt stöd

Förekomst av 

våld/missbruk

Programteori – Umgängesstöd

Närvaro

Kommunikation

Tid

Flexibilitet

 
Interna faktorer:  

 Tillit – att tillitsfulla relationer med tiden byggs upp 

mellan barn, föräldrar och de personer som arbetar med 

umgängesstödet 

 Kontinuitet – att det finns en kontinuitet i umgänget så 

att det inte blir långa uppehåll för barnen  
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 Närvaro – att barnen upplever att umgängesstödjarna är 

tillräckligt närvarande som stöd för dem, att de ser, 

uppfattar och hör det som händer och sägs under um-

gängestillfället 

 Integritet – dels i betydelsen att barn och föräldrar har 

möjlighet att påverka umgängesformen så att de känner 

sig så bekväma som möjligt – en del önskar mer av-

skildhet och upplever det negativt att ha umgänge sam-

tidigt som det finns andra barn och föräldrar i samma 

rum; dels integritet så att barnet får utvärdera sina um-

gängestillfällen enskilt utan föräldrarnas närvaro 

 Kompetens – att de som arbetar med umgängesstödet är 

professionella och neutrala samt är införstådda med or-

saken till behovet av umgängesstöd för barnet i det in-

dividuella fallet 

 Kommunikation – kommunikation om regler och änd-

rade tider för umgänge behöver vara mycket tydlig för 

att undvika missförstånd; tillräcklig tid behövs för åter-

koppling under lugna former till boendeföräldrar efter 

varje umgängestillfälle för att de ska kunna stödja sina 

barn; i ärenden där umgängesföräldern under umgänget 

talar ett språk med barnet som umgängesstödjaren inte 

förstår kan tolk behövas för att umgänget ska bli tryggt 

för barnet  

 Flexibilitet – flexibilitet i stödformer behövs så att även 

umgänge utanför umgängeslokalen är möjligt om det är 

till barnets bästa, då umgänge i en umgängeslokal inte 

passar alla och då behoven hos barnen kan förändras 

med tiden. 

Externa faktorer: 

 Tid – att umgängesstöd ges så länge barnet behöver det 

så att barn och föräldrar inte upplever negativ stress i en 

påskyndad normaliseringsprocess. Att starta ett um-

gänge kan vara ett stort steg. Det kan ta tid innan de be-

rörda känner sig trygga med umgängesformen. Det kan 

ta tid att åter bygga upp tillitsfulla relationer 

 Maktrelationer – att maktrelationer och styrkeförhål-

landen har förändrats så att personer som har varit ut-

satta upplever att de har blivit starkare, tryggare, har 

fått ett bättre självförtroende och mer maktresurser  

 Tillgång till parallellt stöd – att barn och föräldrar får 

tillgång till det stöd de har behov av, t.ex. stöd och be-

handling för den som har varit utsatt för våld, behand-

ling för den som har utövat våld, behandling för miss-
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bruksproblem, hjälp att få en egen bostad, samt fortsatt 

stöd i samarbete, kommunikation och överlämningar av 

barn om det finns behov av det 

 Förekomst av våld och missbruk – ett hinder för att 

umgänget ska bli tryggt för barnet och leda till normali-

sering är förekomst av våld och missbruksproblem. Det 

är faktorer som har relevans vid en riskbedömning av 

barnets situation i ett umgängesärende. Flera ärenden 

har avslutats utan att umgänget har kunnat normaliseras 

då det har funnits uppgifter om hot eller våld. För att ett 

umgänge ska kunna ske utan stöd under trygga förhål-

landen för barnet krävs att föräldern har insikt i sin pro-

blematik och har fått hjälp. Talet om normalisering 

inom en viss tid blir i sådana ärenden kontraproduktivt 

då det skapar mycket stress och oro för barn och boen-

deföräldrar. Det viktigaste stödet för barn som har ut-

satts för våld eller bevittnat våld mot en förälder är 

skydd från fortsatt våld (jfr Broberg et al. 2011). 

Rekommendationer 
Det är viktigt att vara klar över syftet med umgängesstödet i det 

individuella fallet. Resultaten av denna studie visar att umgänges-

stödet har kommit att användas inte endast i ärenden där domsto-

len har bedömt att umgänget kan normaliseras, utan ibland även i 

syfte att få mer information som underlag för bedömning, för att 

kunna klargöra barnets vilja efter att barnet har fått aktuell erfa-

renhet av umgänge med sin förälder. Det blir därmed problema-

tiskt att utgå ifrån att umgänget alltid ska normaliseras. Besluten 

om umgängesstöd är inte alltid slutliga domar där syftet är norma-

lisering. 

 

Ge barn och föräldrar möjlighet att få umgängesstöd så länge det 

behövs. Allt för kort tid med stöd och tal om normalisering skapar 

stress och oro för en del barn och föräldrar. När samhällets myn-

digheter har bedömt att umgängesstöd är till barnets bästa och har 

börjat verkställa en dom om umgängesstöd behöver stödet kvarstå 

till dess att barnet känner sig tryggt och inte upplever sig vara 

övergivet.  

 

Det är viktigt att samtliga personal som möter barn och föräldrar i 

umgängesstödet har den kunskap som behövs om bakgrunden till 

behovet av umgängesstöd i det enskilda fallet. Det är också viktigt 

att det finns psykologisk kompetens och kunskap om våld och 

trauma då det finns en historia med förekomst av våld i många 

ärenden. 
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Utveckla umgängesverksamheten mot en större flexibilitet genom 

stöd även i andra miljöer än umgängeslokalen för att möta det 

individuella barnets behov och förändrade behov över tid.  

 

Samhällets interventioner behöver samordnas för att undvika pa-

radoxala effekter såsom förekomsten av motstridiga signaler från 

samhället till barn och boendeföräldrar, samt för att barn och för-

äldrar ska få tillgång till annat stöd de har behov av parallellt med 

umgängesstödet. 

 

Ett utvecklingsområde är barns delaktighet. I likhet med tidigare 

studier ger denna studie indikation på att barnen sällan kommer 

till tals i frågan om umgänge med en förälder (se exempelvis Ek-

bom & Landberg 2007). Barn har rätt att komma till tals inför 

beslutet i domstol, i planering och uppföljning av umgänge. Deras 

vilja ska beaktas. Formerna för uppföljning av umgänge behöver 

utformas så att barnen ges möjlighet att uttrycka sin mening. 
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Bilaga 1, Bilder som används när barn får utvärdera ett umgängestillfälle 
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