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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter som ställt upp på intervjuer och som trots hög arbetsbelastning tagit sig 

tid att ingående beskriva och berätta om deras arbete. Utan er medverkan hade inte denna uppsats 

skrivits. Tack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa barns delaktighet i insatsen umgänge med föräldrar via umgängesstöd. 

Tidigare forskning inom området visat på stora brister av delaktiggörandet av barn i dessa insatser. 

Studien fokuserar på familjerättssekreterarnas delaktiggörande av barn i beslut och genomförande av 

insatsen, målgruppen var familjerättssekreterare verksamma på familjerättsenheten som alla arbetade 

med insatsen umgängesstöd. Vi har gjort kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju 

familjerättsseketerare på sju olika familjerättsenheter i Stockholms län. 

 Inledningsvis i uppsatsen beskrivs insatsen umgängesstöd och bakgrunden till barns rätt till 

delaktighet i insatser som rör dem. Vidare presenteras tidigare forskning med ett flertal studier som 

forskat på barns rätt till delaktighet i insatsen umgänge med förälder via umgängesstöd, en studie om 

hur barns delaktiggörs i barnskyddsfrågor och slutligen en studie baserad på barnintervjuer och deras 

åsikter kring delaktighet i insatsen umgänge med förälder via umgängesstöd. 

 Den för studien insamlade empirin i form av semistrukturerade intervjuer analyserades sedan med 

hjälp av Roger Harts delaktighetsstege (1992), Harry Shiers delaktighetssteg (2001) samt Nick Lees 

barndomssociologiska perspektiv på vuxna och barn som becoming och being. Vi har även valt att 

analysera den insamlade empirin med hjälp av tidigare forskning. Resultatet i vår studie visar i likhet 

med den tidigare forskning vi presenterat i studien att barn inte delaktiggörs i den utsträckning de bör 

enligt Barnkonventionen artikel 12.1 (FN:s barnkonvention, 2009). Vidare visar resultatet, precis som 

i tidigare forskning, på att det fortfarande råder ett starkt vuxenperspektiv i verkställandet av insatsen. 

 

Nyckelord: Barn, delaktighet, umgängesstöd, barns rättigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Abstract 

The aim of our study is to investigate childrens’ participation in decision-making processes concerning 

supervised meetings between parents and children in at-risk families. Earlier research in the same field 

shows major shortcomings regarding the extent to which 

 children are involved in the decision-making process in these cases. The method we’ve used to 

conduct our study is through semi structured interviews with seven family law secretaries - all of them 

with experience from working with supervised meetings between 

 parents and their children - working in different family law units in Stockholm, and our study can 

therefore be regarded as qualitative. 

 Our essay starts with descriptions of supervised meetings between parents and children. It then 

delves into what actual rights children really have, to take part in decisions that affect their own lives. 

A number of earlier studies in the same field are then presented, as well as a study on childrens’ 

participation in child protection cases. Finally a study on childrens’ own views and feelings 

concerning their participation in supervised meeting cases.The collected empirical data is analysed 

using Roger Hart’s ”Ladder of participation”(1992), Harrys Shier’s ”Pathways to 

participation”(2001) and Nick Lee´s childhood sociological perspective of becoming and being. We 

have also chosen to analyse our empirical data with the help of previous studies. 

 The results are similar to previous studies presented in our essay: children are generally not 

allowed to take part in these important decisions to the extent that they should be, according to the 

United nation Children´s convention on the rights of the child (2009) articel 12.1. Furthermore, as seen 

in previous studies, our results show that the adult perspective in the implementation of the supervised 

meeting cases is more taken into account than the child perspective. 

 

Keywords: Children,  participation, supervised meetings, childrens rights 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

Innehållsförteckning 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................................................................ 6 

Bakgrund .......................................................................................................................................................................... 6 

Problemformulering .................................................................................................................................................... 6 

Syfte .................................................................................................................................................................................... 7 

Centrala begrepp ........................................................................................................................................................... 7 

Fakta- och informationsbaserad bakgrund ........................................................................................................ 7 

Umgängesstöd i lagen ............................................................................................................................................. 7 

Barns delaktighet i lagen ....................................................................................................................................... 8 

Barns rätt till umgänge och en god och nära kontakt med båda sina föräldrar ............................. 8 

Tidigare forskning ............................................................................................................................................................. 9 

Umgänge med förälder via kontaktperson ......................................................................................................... 9 

Umgänge med förälder via kontaktperson .................................................................................................... 9 

Övervakat umgänge med förälder .................................................................................................................. 10 

Umgängesstöd i lokal ................................................................................................................................................ 11 

Kommunernas arbete med umgängesstöd ................................................................................................. 11 

Studie över fyra kommuners arbete med umgängesstöd i lokal ....................................................... 12 

Utvärdering av umgängesstöd för barn vid en umgängesverksamhet i ......................................... 12 

Stockholm ................................................................................................................................................................. 12 

Delaktiggörande av barn i barnskyddsfrågor ................................................................................................. 13 

Faktorer som bestämmer över barns möjlighet till delaktighet i beslut om ................................ 13 

barnskydd. ................................................................................................................................................................ 13 

Barns upplevelser av att delaktiggöras ........................................................................................................ 14 

Teoretisk referensram ............................................................................................................................................. 14 

Harts delaktighetsstege ...................................................................................................................................... 15 

Shiers fem nivåer av delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter ................................ 16 

Lee’s teori om human becomings and human beings ............................................................................ 18 

Metod ................................................................................................................................................................................... 20 

Metodologiska ställningstaganden ..................................................................................................................... 20 

Kvalitativ forskning och intervjuer ................................................................................................................ 20 

Abduktiv ansats ...................................................................................................................................................... 20 

Fenomenografiskt förhållningssätt ................................................................................................................ 21 

Litteratursökning ....................................................................................................................................................... 21 

Urval ................................................................................................................................................................................ 21 

Teoretiskt urval .......................................................................................................................................................... 22 



 

 

 
 

 
 

Datainsamling .............................................................................................................................................................. 22 

Tolkning och analys av data ................................................................................................................................... 23 

Tolkning och transkribering ............................................................................................................................. 23 

Analysmetod ............................................................................................................................................................ 23 

Studiens avgränsningar ........................................................................................................................................... 23 

Forskningsetik ............................................................................................................................................................. 24 

Informationskravet ............................................................................................................................................... 24 

Samtyckeskravet .................................................................................................................................................... 24 

Konfidentialitetskravet ....................................................................................................................................... 25 

Nyttjandekravet ..................................................................................................................................................... 25 

Ytterligare etiska aspekter ................................................................................................................................ 25 

Studiens tillförlitlighet ............................................................................................................................................. 26 

Reliabilitet ................................................................................................................................................................ 26 

Validitet ..................................................................................................................................................................... 26 

Generaliserbarhet ................................................................................................................................................. 26 

Förförståelse ................................................................................................................................................................ 27 

Metodkritisk diskussion .......................................................................................................................................... 27 

Resultat och analys ......................................................................................................................................................... 29 

Barns delaktighet genom hela insatsen ............................................................................................................ 29 

Uppstart ..................................................................................................................................................................... 29 

Under .......................................................................................................................................................................... 31 

Efter ............................................................................................................................................................................. 32 

Påverkansfaktorer ................................................................................................................................................ 32 

Vuxenfokus ................................................................................................................................................................... 34 

Resultat och analys ......................................................................................................................................................... 36 

Barns delaktighet genom hela processen......................................................................................................... 36 

Under ............................................................................................................................................................................... 38 

Efter ................................................................................................................................................................................. 39 

Påverkansfaktorer ..................................................................................................................................................... 39 

Vuxenfokus ................................................................................................................................................................... 41 

Slutsats ................................................................................................................................................................................ 43 

Diskussion .......................................................................................................................................................................... 46 

Vidare forskning .............................................................................................................................................................. 49 

Referenser .......................................................................................................................................................................... 50 

Bilagor .................................................................................................................................................................................. 52 



 

 

 
 

6 

 

 

Inledning 

Bakgrund 

När familjer bryts upp måste nya lösningar för hur barn ska bo och umgås utformas, något som blir till 

en svårighet för de föräldrar som inte kan hitta en gemensam lösning eller där det råder en djup 

konflikt. Familjerättsgruppen på socialtjänsten erbjuder medling till familjer som är i behov av stöd i 

dessa situationer. I de fall det rör sig om en djupare problematik eller en vårdnadstvist mellan föräldrar 

kan föräldrarna vända sig till domstol för att få saken avgjord. I dessa fall kan domstolens beslut vara 

att barn ska ha umgänge med förälder via umgängesstöd då det inte anses tryggt för barnet att umgås 

med en förälder utan stöd, det med förhoppningen om att umgänget efter avslutad insats skall ha 

normaliserats, vilket innebär ett umgänge utan stöd.  

    Flera stora forskningsstudier på området umgängesstöd (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006.; 

Ekberg & Landberg, 2007; Socialstyrelsen 2013; Bergman, 2016) har visat att barns åsikter och 

inställning till insatsen inte ges den betydelse den bör ha och att barn inte delaktiggörs i enlighet med 

vad lagen säger. Vidare visar studierna att det, istället för ett barnperspektiv, ofta råder ett 

vuxenperspektiv inom familjerätt, socialtjänst och domstol och att fokus ligger på föräldrarnas rätt till 

sina barn snarare än barns rätt till trygghet. Forskningen visar även att barn riskerar att hamna i kläm 

mellan familjerätt/ socialtjänst, domstol och sina föräldrar, då det även råder brister i samarbetet dem 

emellan. Det ser ut att finnas en oenighet gällande vad delaktighet för barn i praktiken bör innebära 

och därför saknas gemensamma riktlinjer för delaktighet. Forskningen (ibid.) visar på en stor variation 

i hur vuxna delaktiggör barn i insatsen, en variation som spelar en avgörande roll för barnets bästa. 

 

Problemformulering 

Sverige som ratificerade FN:s barnkonvention 1990 har tagit på sig ansvaret att följa 

barnkonventionen och skydda de mänskliga rättigheterna för alla barn i världen 

(https://www.barnombudsmannen.se, hämtat maj 2018). Enligt Barnkonventionen artikel 12.1 (FN:s 

barnkonvention, 2009) har barn rätt att vara delaktiga i de beslut och insatser som rör dem. 

Socialtjänsten har därmed en skyldighet att ta reda på barnets inställning till insatsen och sedan utifrån 

ålder och mognad tillmäta den betydelse. I de fall barnets rättigheter inte beaktas fråntas barnen sina 

medborgerliga och mänskliga rättigheter. 

     Mot bakgrund av tidigare forskning inom området som visat brister i delaktiggörandet av barn i 

insatsen umgänge med förälder via umgängesstöd samt Barnkonventionen artikel 12.1 (FN:s 

barnkonvention, 2009) som reglerar barns rättigheter i insatser som rör dem, är det av vikt att 
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undersöka familjerättens arbetssätt kring delaktiggörande av barn i insatsen umgänge med föräldrar 

via umgängesstöd förändrats sedan studierna kom ut. 

Syfte 

Med utgångspunkt från Barnkonventionen artikel 12, barns delaktighet med särskilda bestämmelser 

om unga, är syftet med uppsatsen att undersöka hur sju familjerättssekreterare arbetar med att 

tillgodose barns rätt till delaktighet i beslut och genomförande av insatsen umgänge med förälder via 

umgängesstödjare. 

 

Centrala begrepp 

Umgängesförälder: den förälder med vilken barnet har umgänge. 

Boendeförälder: den förälder med vilken barnet bor med. 

Umgängesstödjare: den stödperson som medverkar vid umgänget. Innan 2010 kallades 

stödpersonen för kontaktperson. 

Normalisering av umgänget: att barn och förälder efter en tid med umgängesstöd klarar av att 

umgås på egen hand utan stöd. 

 

Fakta- och informationsbaserad bakgrund 

Umgängesstöd i lagen 

Enligt FN.s barnkonvention artikel 9 (2009) har barn rätt till båda sina föräldrar oavsett om barnet bor 

med föräldern eller inte. I de fall barnet är skilt från en förälder skall barnet ha tillgång till umgänge 

med denne. Rätten kan i enlighet med detta sedan år 2010 besluta om umgängesstöd om barnet har 

behov av det i mötet med umgängesföräldern (6 kap. 15c § FB). Beslutet om umgängesstöd ska gälla 

för en viss tid och socialnämnden utser den person som skall medverka vid umgänget. Vidare är det 

socialnämndens ansvar att följa upp hur umgänget fungerar samt se till att stöd ej fortgår då det inte 

längre är nödvändigt (6 kap. 15c § FB ). Vid uppföljning av umgänget skall socialnämnden höra både 

föräldrar och barn samt umgängesstödjaren. Uppföljningen skall ske efter det första umgängestillfället 

för att sedan göras kontinuerligt (SOSFS 2012:4). 

 I de fall rätten beslutat om att umgänget med föräldern skall ske i närvaro av umgängesstödjare har 

denne utsetts för att vara ett stöd och en trygghet för barnet i mötet med umgängesföräldern. 

Anledningar till detta kan exempelvis vara att barnet behöver umgängesstödjaren för att 

umgängesförälderns omsorgsförmåga är bristande, vid hämtning eller lämning för att slippa 

konfliktfyllda konfrontationer eller att barnet av någon anledning känner oro över umgänget. Det är 

barnets behov av umgängesstöd som är avgörande för beslutet och inte förälderns (Prop.2009/10:192, 
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s. 8-10). Umgängesstödet skall inte ses som ett skydd eller garanti för att inte barnet skall skadas. I de 

fall det finns en risk för att barnet far illa skall umgänget helt utebli (Prop.2009/10:192, s. 11). 

 

Barns delaktighet i lagen 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 12 framgår det att barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter och 

komma till tals, samt att alla barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att få uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet. Det är konventionsstaternas ansvar att barnet hörs direkt eller genom en 

företrädare. Särskild betydelse skall tillmätas barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

 Särskilda bestämmelser om barns rätt att komma till tals vid ett beslut som rör barnet ingår även i 3 

kap. 5 § SoL. I andra stycket framgår det att barns inställning rörande ett beslut så långt som möjligt 

skall klarläggas samt att barn har rätt till relevant information om det som har med barnets eller den 

unges situation att göra. Informationen bör enligt prop 2006/07: 129 ges så tidigt som möjligt för att 

barnet skall kunna uttrycka sin åsikt och ta ställning men även för att lugna barnet i det fall situationen 

kan upplevas som skrämmande. 

 

Barns rätt till umgänge och en god och nära kontakt med båda sina föräldrar 

Enligt artikel 9 i FN:s barnkonvention liksom i 6 kap. 15 § FB har barn rätt till umgänge med den 

förälder som barnet inte bor med. Vidare stadgas det i 6 kap. 2a § FB att barn har rätt till och behov av 

en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det är barnets föräldrar som gemensamt ansvarar för 

att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor med tillgodoses (6 kap. 15 § FB). 

Lagen tillkom i och med uppfattningen att barn gynnas av att ha en relation till båda sina föräldrar, 

oavsett vem barnet bor hos och eller hur kommunikationen och/eller samarbetet fungerar mellan 

föräldrarna. Det är alltid barnets behov som skall sättas i främsta rummet och det är barnets behov av 

umgänge med föräldern som skall vara vägledande. I de fall umgänget inte anses vara förenligt med 

barnets bästa skall det utebli (proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler s. 55). 
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Tidigare forskning 

Insatsen umgängesstöd är ett relativt nytt forskningsfält med få studier inom området i Sverige och 

med anledning av detta har vi valt att ta med även de tidigaste forskningsrapporter vi hittat inom 

området. Med finns även finsk studie rörande övervakat umgänge som undersökt samma område som 

de svenska studierna, en Australiensisk studie om hur barn upplever att de delaktiggörs i 

umgängesstöd, samt en norsk studie om faktorer som bestämmer över barns möjlighet till delaktighet i 

beslut om barnskydd. Dessa bildar gemensamt en intressant och talande bild över barn del i 

umgängesstöd. 

 De första studierna av Andersson och Bangura Arvidsson (2006; 2009) och Ekbom och Landberg 

(2007) gjordes innan de specifika paragraferna rörande umgängesstöd i föräldrabalken tillkom år 2010 

och därför används begreppet kontaktperson vid umgänge i presentationen av studierna, vilket var det 

insatsen kallades vid tiden. Efter år 2010 kallas insatsen umgängesstöd vilket är det insatsen vidare 

benämns som efter forskningspresentationen. I den finska studien (Forsberg och Pösö, 2007) används 

termen övervakat umgänge för likvärdig insats. 

 

Umgänge med förälder via kontaktperson 

Umgänge med förälder via kontaktperson 

I Andersson och Bangura Arvidssons studier från 2006 genomfördes intervjuer med socialarbetare och 

kontaktpersoner. Studierna konstaterar att det vid den rådande tiden fanns stora brister och oklarheter 

kring reglerna för insatsen umgänge med föräldrar via kontaktperson och hur barn och föräldrar ska 

informeras om insatsen. Vidare menade de att det rådde brist på samsyn mellan socialtjänst och 

domstol. I studien var de flesta professionella överens om att det istället för ett fokus på barnet och 

barnets behov fanns ett överhängande vuxenfokus; även om lagstiftningens intention är barnets bästa 

kan det ändå bli föräldrarnas rätt som väger tyngst. Det var även flera professionella som intervjuades 

vilka lyfte frågan om barn ska ha umgänge med sin förälder till ”varje pris”. 

 I Ekbom och Landbergs studie från 2007 har författarna följt upp och gjort en studie av domar 

gällande 36 barn och vidare intervjuat boendeföräldrar där tingsrätten beslutat om umgänge med 

förälder via kontaktperson. Studien visade att en övervägande majoritet av boendeföräldrarna (24 av 

36) tyckt att insatsen fungerat dåligt och kritiken från föräldrarna är massiv. Ekbom och Landberg 

(2007) menar dock att detta inte betyder att insatsen för den skull varit dålig, men att det vid tiden för 

studien rådde stora brister i förfarandet av insatsen. Av den enkät som författarna också skickat till 
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socialtjänsten framkom det även en avsaknad av tydliga rutiner för hur boendeföräldrar och barn 

skulle informeras och förberedas inför umgänget med kontaktpersonen. Det uppdagades också att barn 

är närmst osynliga och utan åsikter i de domar som föranlett insatsen. Vid de barnintervjuer som 

gjordes har barnen en tydlig bild av sin livssituation, tankar, känslor och sin utsatthet, men de flesta 

barn fick aldrig möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och frågor. Vidare framgår det att barnen 

framstår som ansvarsfulla och kompetenta på gränsen till för ansvarstagande och kompetenta. 

 Enligt Ekbom och Landberg (2007) visar intervjuerna att ett alltför stort ansvar läggs på 

boendeföräldern för att denne ska informera barnet om insatsen samt ansvaret att få umgänget att 

fungera. De flesta barn och föräldrar fick inte heller tillräckligt med information av de ansvariga 

myndigheterna om sina rättigheter, kontaktpersonens ansvar samt om vem som är ytterst ansvarig för 

beslut. Vidare framgick det även att ärendena inte följts upp och att barnen och föräldrarna lämnats att 

själva hitta fungerande lösningar för att umgänget med umgängesföräldern skulle fungera. De såg tre 

utvecklingsområden för att insatsen skulle förbättras vilka var: barns delaktighet, förtydligande av 

olika former av umgänge med kontaktperson samt förtydligande av kontaktpersonens uppdrag. 

 I Andersson och Banguras Arvidsson studie från 2009 har författarna intervjuat kontaktpersoner 

och familjerättssekreterare som arbetade med insatsen umgänge med förälder via kontaktperson. De 

gick igenom 32 akter från familjerätten i ärenden där barn haft umgänge med förälder via 

kontaktperson. Studien visade att en majoritet av barnen bodde med sin mamma och att det var 

ovanligt att insatsen sattes in efter 12 års ålder, vilket kan förklaras med att ett barn som är 12 år eller 

mer kan anses vara tillräckligt mogen för att själv besluta om de vill ha umgänge eller inte. Vidare 

visade studien att det vanligaste skälet till insats var svåra konflikter och tung social problematik hos 

någon eller båda föräldrarna. Vanligt förekommande var hot och våld från pappan, samt drogmissbruk 

och psykisk ohälsa hos umgängesföräldern. 

 Författarna drar slutsatsen att även då barn har rätt till att komma till tals och få vara delaktiga är 

det ovanligt att det verkligen beaktas av domare och socialtjänst, samt att barn inte har möjlighet att 

avsluta eller avböja insatsen om de inte nått 12 års ålder eller äldre. Vidare menar författarna att fokus 

ligger på föräldrars rätt till sina barn till skillnad från barns behov av sina föräldrar (Andersson & 

Banguras Arvidsson, 2009). 

 

Övervakat umgänge med förälder 

Forsberg och Pösö publicerade 2007 en studie över övervakat umgänge i Finland. I Finland liksom i 

Sverige kan domstol besluta om att mötet mellan barn och förälder övervakas i de fall det finns en risk 

för barnets säkerhet. Efter att ha intervjuat övervakarna av umgänget identifierade Forsberg och Pösö 

(2007) olika kategorier av barn som beskrivits: de rädda, de förvirrade, de ansvarstagande och de glada 



 

 

 
 

11 

 

barnen. De barn som oftast beskrevs var de glada barnen och övervakarna menade att de glada barnen 

i många fall varit rädda och förvirrade i början, men att detta efter ett tag vänt och att barnen nu 

uppfattades som glada och förväntansfulla. De rädda barnen hade ofta fysiska symptom såsom 

huvudvärk och illamående. Vidare visade studien att de rädda barnen gjorde fler försök till att få 

avsluta umgänget genom att gråta och försöka ta sig ifrån umgängessituationen. Enligt Forsberg och 

Pösö (2007) kan detta i många fall härledas till att barnet blivit utsatt för våld själva och/ eller haft en 

boendeförälder som blivit våldsutsatt av umgängesföräldern, men att det även kunde vara så att barnet 

reagerade på det obekanta i situationen. Antagligen eftersom de ofta fått bristfälligt med information 

om insatsen. 

 Studien drar slutsatsen att barn i alltför hög grad måste anpassa sig till de vuxnas beslut trots att de 

i många fall är rädda och förvirrade och inte fått tillräckligt med information och stöd inför insatsen. 

Studien visade även på att barnen ofta upplevdes som väldigt ansvarsfulla och medvetna om 

umgängesförälderns behov, vilka de ofta satte framför sina egna, vilket stämmer överens med Ekberg 

och Landbergs studie från 2007 (Forsberg och Pösö, 2007). 

 

Umgängesstöd i lokal 

Kommunernas arbete med umgängesstöd 

Socialstyrelsen genomförde år 2013 på regeringens uppdrag en studie med syftet att se över hur 

kommunerna hanterar och arbetar med beslut om umgängesstöd enligt 6 kap. 15 c§ FB, samt att 

undersöka barns upplevelser och erfarenheter av umgängesstöd. Data insamlades genom enkäter, 

intervjuer med personal, barn och föräldrar. Samt genom gruppdiskussioner och genomgång av 

tillsynsärenden och domar (Socialstyrelsen, 2013). 

 Studiens resultat visar i likhet med tidigare forskning på området att det fanns brister i 

socialnämndens kontakt med barnet före, under och efter beslut om umgänge, samt att uppföljning 

efter avslutat umgänge sällan gjordes. Vidare framgick det att socialnämndens information till 

föräldrar och barn om umgängesstödet var otydlig och att det ibland även var otydligt vem som utsetts 

till umgängesstödjare. Umgängesstödjarens roll uppfattades som otydlig för alla medverkande och 

umgängesstödjaren fick inte alltid tillräckligt med information om uppdraget. Det framkom även av 

studien att socialnämnden inte alltid hade möjlighet att lämna ett yttrande till domstolen om de hade 

möjlighet att tillgodose barnets behov, vilket ledde till att socialnämnden ibland inte hade möjlighet att 

anpassa umgängesstödet efter barnets behov (Socialstyrelsen, 2013). 

 Vidare framgick det av de fokusgruppintervjuer som gjorts att barnet i några fall hade behov av att 

bryta kontakten med umgängesföräldern. Detta för att kunna bearbeta traumatiska händelser som hade 
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med umgängesföräldern att göra och att en normalisering av umgänget inte var möjligt i de fall barnet 

inte fått möjlighet till bearbetning (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Studie över fyra kommuners arbete med umgängesstöd i lokal 

Helene Lagerlöf gjorde 2014 en studie om fyra kommuners arbete med umgängestöd i lokal. I sin 

studie har Lagerlöf intervjuat föräldrar till barn med umgängesstöd, chefer på familjerätten samt den 

personal som arbetar som umgängestödjare på de lokaler som är specifikt avsedda för 

umgängesverksamhet. 

 Studiens resultat visade att de rådde marginell skillnad mellan hur de olika kommunernas 

verksamheter arbetade. Vidare framkom det att både umgängesstödjarna liksom föräldrarna upplevde 

att det fanns en otydlighet i umgängesstödjarens roll i verksamheten och att denna i vissa fall kunde 

försvåra umgänget. Studien visade även att föräldrarna uppfattade verksamheten som positiv och som 

att den kunde uppfylla barnets behov av att träffa umgängesföräldern under trygga former. Det rådde 

dock en förvirring hos föräldrarna kring vad umgängesstödets befogenhet var och detta uttrycktes även 

ses hos barnen som i många fall var förvirrade kring umgängesstödjarens roll i verksamheten 

(Lagerlöf, 2014). 

 Studien belyste att det var viktigt med kontinuitet gällande personal och lokal för att barn och 

föräldrar ska kunna känna sig trygga, samt att samtliga intervjuade i studien påpekat behov av 

ytterligare insatser från familjerättens sida för att kunna lösa de djupa konflikter som legat till grund 

för beslutet (Lagerlöf, 2014). 

 

Utvärdering av umgängesstöd för barn vid en umgängesverksamhet i  

Stockholm 

Ann- Sofie Bergmans studie från 2016 är en utvärdering av umgängesstöd för barn vid en av 

Stockholms umgängesverksamhet. Studien bygger på intervjuer med umgängestödjare, 

umgängesföräldrar, boendeföräldrar, barn, familjerättssekreterare samt chefen för verksamheten. 

Syftet med studien var att utvärdera huruvida umgängesstödet bidragit till en normalisering av 

umgänget mellan umgängesföräldern och barnet, samt att göra en analys över målgruppen för 

umgängesstöd och deras behov. 

 I studien framkom att det främst är de yngre barnen som får umgängesstöd och att de flesta av 

dessa bor med sina mammor. Resultatet visar indikationer på att det i många ärenden förekommit våld 

i nära relation. Detta överensstämmer med Andersson och Bangura Arvidsson studie från 2006 och 

2009, Forsberg och Pösös studie från 2007 och Ekberg och Landbergs studie från 2007, där hot och/ 
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eller våld var en vanligt förekommande problematik som låg till grund för konflikten mellan 

föräldrarna (Bergman 2016). 

 13 av de 20 intervjuer som genomfördes var med barn och föräldrar. De flesta av 

boendeföräldrarna var positiva till umgängesstödet men de är tydliga med att det kommer att krävas 

ytterligare insatser för att reda ut den sociala problematik som boendeföräldern i vissa fall bär på samt 

för att lösa de djupa konflikter som finns mellan föräldrarna. Detta överensstämmer med resultatet för 

Lagerlöfs studie från 2014. Normaliseringsprocessen och den tidsram som kommer med den 

upplevdes inte som något positivt, utan snarare stressande då den förutsatte att problematiken som 

boendeföräldern hade skulle komma att lösas inom ett år, vilket i de flesta fall inte sågs som möjligt 

(Bergman, 2016). Vidare visar studien i likhet med tidigare studier att de berörda barnen och 

boendeföräldrarna inte delaktiggörs av familjerätten och att varken de yngre eller de äldre barnen har 

fått komma till tals vid domstolsbeslut. Flertalet föräldrar berättar att barnet vid senare tillfälle fått 

uttrycka sin åsikt till umgängesstödjaren och att detta i vissa fall lett till att umgänget ställts in då, 

barnet inte velat delta (Bergman, 2016). 

 

Delaktiggörande av barn i barnskyddsfrågor 

Faktorer som bestämmer över barns möjlighet till delaktighet i beslut om  

barnskydd. 

Svein Arild Vis gjorde i Norge år 2014 en studie över de faktorer som bestämmer hur barn 

delaktiggjordes av socialsekreterarna i beslut som rör dem, samt socialsekreterarnas syn på delaktighet 

och vad den innebär. Studiens syfte var att undersöka huruvida barns åsikter och vilja hade en 

inverkan på de beslut som togs av socialnämnd och domstol rörande barnskyddsfrågor. 

 Arild Vis (2014) fann att det fanns två olika sätt för hur socialsekreterarna delaktiggjorde barnet i 

beslut, dessa grundades i socialsekreterarens egen syn på vad barns delaktighet innebar i praktiken och 

hur viktig de ansåg att barnets vilja var. Det ena var 1) konsultativ delaktighet vilken innebar att barnet 

hördes om dess åsikter och vilja men vilken inte alltid beaktades. Den andra var 2) 

sammarbetsdelaktighet vilken innebar att barnets vilja och åsikt hade en faktisk inverkan på beslutet i 

den mån det var möjligt. Studien visade att det främst var beslut i vårdnadstvister som barnets vilja 

stämde överens med socialsekreterarens. 

   Enligt Arild Vis (2014) hade de barn som fått medverka vid case work och planering även mer 

inflytande och fått vara med och bestämma över utkomsten av besluten, i jämförelse med de barn som 

endast hörts men inte delaktiggjorts. Vidare visade studien att det fanns viss indikation på att ålder var 

en avgörande faktor i hururvida barnets vilja beaktats eller ej. Studien drar slutsatsen att det vanligaste 

var att barnet hade en konsultativ delaktighet snarare än en sammarbetsdelaktighet vilket för barnet 
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innebar att de hörts om sina åsikter och vilja men att dessa sedan inte beaktats vid ett beslut (Arild Vis, 

2014).  

 

Barns upplevelser av att delaktiggöras  

I Robyn Fitzgerald och Anne Grahams kvalitativa studie Something amazing I guess: Childrens Views 

on Having A say About Supervised Contact från 2011 intervjuades 13 barn om deras perspektiv på 

deras delaktighet i beslut angående umgänge med förälder via umgängesstöd. Studiens nyckelfrågor 

var huruvida barn vill vara med vid beslutsfattandet, hur de känner inför att få sin röst hörd samt vad 

har de för erfarenheter av att få sin synvinkel och åsikt hörd. 

     Studien visade att 12 av 13 barn ansåg att de haft lite eller inget att säga till om vid beslut om 

umgänge med förälder via umgängesstöd och att en del av barnen inte ens vetat att ett beslut var på 

väg att tas. Vidare visade studien att barnen ofta uppvisade en ambivalens till att delaktiggöras vid 

själva beslutsfattandet. Anledningar till detta var att barnen uttryckte en rädsla över att såra eller göra 

boende och/ eller umgängesföräldern arg, samt att en del barn uttryckt en uppgivenhet i att deras 

åsikter ändå inte skulle beaktas, oavsett om de fått sin röst hörd eller ej. Vidare visade studien att 

barnen trots att de uppvisat ambivalens till att vara med och fatta beslut, hade en stark vilja av att 

delaktiggöras i processen och att bristen på delaktighet fick dem att känna sig förvirrade, oroliga och 

uppgivna. Studien visade även att barnen inte alltid hade människor omkring sig som de kunde lyfta 

dessa frågor med, något som fick barnen att känna sig ensamma och isolerade Resultatet tydde också 

på att barnen inte fått relevant information om insatsen och att bristen på delaktiggörandet av barnen i 

insatsen lett till att barnen känt en osäkerhet och haft svårt att hantera den nya familjesituationen 

(Fitzgerald och Graham, 2011).  

     Sammanfattningsvis drar studien slutsatsen att det krävs ett paradigmskifte i delaktiggörandet av 

barn, med implementering av nya arbetssätt som utgår från ett starkare barnperspektiv. Detta för att 

möjliggöra för barn att få sina röster hörda (Fitzgerald och Graham, 2011). 

 

Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som tillsammans med tidigare forskning 

kommer att användas för att analysera och förstå studiens insamlade empiri. Vi har valt dessa teorier 

då vi ansåg att de kan hjälpa oss att förstå vad begreppet delaktighet bör innebära för barnet i praktiken 

samt anledningar till att barn inte alltid delaktiggörs i den utsträckning de bör. Nick Lees (2001) 

barndomssociologiska perspektiv kan ses som en teori vilken kan förklara grunderna till de problem vi 

senare ser i resultatet. Roger Harts (1992) ickedelaktighetsstege och Harry Shiers (2001) 
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delaktighetssteg blir till viss del förklarande på samma sätt, men används främst i resultatet för att 

analysera och tydliggöra nivån av barns delaktighet. 

 

Harts delaktighetsstege 

Enligt Roger Hart (1992) är delaktighet en grundläggande rätt för alla medborgare i ett samhälle. 

Huruvida denna rättighet även innefattar barn och unga är enligt Hart inte självklart då det finns de 

människor som anser att barn och unga inte ska delaktiggöras i samhället på grund av saknad kapacitet 

att själva fatta beslut. Sedan finns även de som anser att barn och unga i så stor utsträckning som 

möjligt ska få en bekymmerslös barndom och inte ska behöva ta ansvar för de problem som uppstår i 

ett samhälle. Enligt FN:s barnkonvention är barn självständiga individer med egna rättigheter och i 

enlighet med detta menar Hart att det är av stor vikt att barn som får möjlighet att delta i beslut som 

direkt påverkar deras liv. Barnkonventionen betonar enligt Hart inte det ansvar som följer med barns 

och ungas rättigheter, då de är mer angelägna om skyddsaspekten av barn och unga. Hart menar dock 

att det är orealistiskt att förvänta sig att barn och unga ska växa upp till ansvarsfulla, deltagande 

individer med social kompetens utan att de redan i tidig ålder lär sig att samverka med andra personer, 

både barn och vuxna, samt få möjlighet att delta i olika samhällsprojekt (Hart, 1992). 

    Enligt Hart (1992) är barn långt mer kapabla till delaktighet än vad som generellt antas i västvärlden 

redan vid fem års ålder. Barn har då förmåga att ta till sig även andras perspektiv och inser nu att varje 

person har sin egen unika, subjektiva syn på världen. Hart menar dock att ålder kan vara missvisande i 

vissa fall och särskild hänsyn måste tas till barns individuella mognad, vilket kan skilja sig mellan 

olika barn (Hart, 1992). 

 Hart (1992) utvecklade en delaktighetsstege som ett verktyg för att främja och mäta barns mått av 

delaktighet i olika samhällsprojekt på en skala mellan ett till åtta steg. Steg ett till tre består av olika 

typer av ickedelaktighet medan steg fyra till åtta visar på olika mått av delaktighet. Vi kommer i vår 

studie att komplettera Harts delaktighetsstege med Harry Shiers (2001) nyare delaktighetsmodell i fem 

steg, då Shiers (2001) delaktighetssteg är specifikt utformad för att främja och mäta barns delaktighet i 

insatser som rör barn i enlighet med artikel 12.1 Barnkonventionen. Det till skillnad från Harts (1992) 

delaktighetsstege som är utformad för att mäta barns delaktighet i samhällsprojekt. Shiers (2001) steg 

är menade av vara ett komplement till Harts delaktighetsstege och inte en ersättning. Shiers (2001) 

steg saknar de tre nedersta stegen som visar på olika typer av ickedelaktighet och det är dem samt 

Shiers (2001) fem delaktighetssteg som vi kommer att använda oss av för att mäta måttet av 

delaktighet i vår studie. 

 Harts (1992) tre nedersta steg av ickedelaktighet består av manipulation, dekoration och 

symbolvärde (egen översättning ifrån ”manipulation”, ”decoration” och ”tokenism”). 
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 Manipulation vilket är det nedersta steget, innebär att vuxna exempelvis konsulterar en grupp barn 

och använder sig av deras idéer i bygget av en ny park utan att sedan återkoppla till barnen som varit 

med och tagit fram parken.  Eller när vuxna ber barn att bära plakat på en politisk manifestation utan 

att barnen har någon egentlig kunskap om det budskap de för fram. Enligt Hart härstammar denna typ 

av manipulation från det faktum att vuxna inte är medvetna om barns kapacitet och förmågor (Hart, 

1992). 

 Steg två vilken är dekoration innebär att barn exempelvis är med och sjunger och dansar på ett 

event som inte har något med barn att göra, de är där som dekoration och för att ”förhöja” den egna 

agendan. Här låtsas man inte att barnet är delaktig i eventet eller agendan som i steg ett. 

 Steg tre som benämns som symbolvärde används för att beskriva de fall där barn får möjlighet att 

uttrycka sig, med trots det har lite eller inget att säga till om i valet av ämne och inte ges möjlighet att i 

förväg formulera egna åsikter om ämnet. Dessa motsättningar verkar enligt Hart (1992) vara vanliga i 

västvärlden på grund av våra progressiva idéer om barns rätt att bli hörda, men där man inte förstått 

innebörden av vad det i praktiken bör innebära för barnet. Det finns fler fall av symbolvärde än fall där 

barn faktiskt delaktiggörs i projekt enligt Hart. Exempel kan vara när barn erbjuds att sitta med i en 

panel men utan att få förberedande information om ämnet och utan att samråda med sina kamrater, 

som de sägs representera. 

 

Shiers fem nivåer av delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter 

Harry Shiers (2001) delaktighetsstege består av fem steg med tre nivåer på varje steg, vilka är 

öppningar, möjligheter och skyldigheter (egen översättning från: “openings”, “opportunities” och 

“obligations”). Shiers (2001) mall med tre steg på varje nivå är tänkt som ett verktyg för personal och 

organisation i arbetet att skapa delaktighet, för att lättare kunna identifiera graden av engagemang som 

läggs på de olika stegen. Öppningar som är steg ett, uppstår så fort personal och organisation är beredd 

att använda sig av principerna för att skapa delaktighet. Steg två, möjligheter uppstår när personalen 

och organisationen möter de behov som finns genom att använda sig av modellen och tillämpa den 

samt satsar på utbildning och mer tid för personal för att utveckla nya arbetssätt för att delaktiggöra 

barn. Steg tre, skyldigheter inträder när organisationen integrerar modellen i det dagliga arbetet som 

ett sätt att säkerställa en viss nivå av delaktighet för barn. 
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Shiers (2001) steg ett innebär att barn blir lyssnade till av ansvarsfulla vuxna. Denna nivå innebär att 

barn endast blir hörda när de själva väljer att uttrycka sin åsikt, organisation och personal gör här 

ingen aktiv ansträngning för att ta reda på barnets inställning till situation och/eller beslut. På denna 

nivå anses det inte problematiskt att barnet inte uttrycker sina åsikter. Det är enligt Shier (2001) en 

allmän uppfattning hos vuxna att barn hellre vill leka än att var med och fatta viktiga beslut, något som 

forskning visat inte stämmer, då barn som tillfrågas ofta har starka åsikter och vill ha mer att säga till 

om. 

 Steg två är när barn få stöd i att uttrycka sin synpunkter genom positiv förstärkning. Det finns 

många orsaker till varför barn kan ha svårigheter att uttrycka åsikter och synpunkter. Dessa kan vara 

på grund av dålig självkänsla, blyghet, dåliga erfarenheter eller att barnet ges för lite tid till att 
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formulera sig och få uttrycka sig. På steg två är det av vikt att personal innehar lämplig utbildning i 

exempelvis barnsamtal för att på bästa sätt ge barn möjlighet att uttrycka sig (Shier, 2001). 

 På steg tre, vilket är barns åsikter och synpunkter beaktas, krävs det till skillnad från nivå ett och 

två att barnets åsikter och synpunkter även beaktas. Organisation och personal tar hänsyn till barnets 

vilja utifrån ålder och mognad och låter det vara med och påverka ett eventuellt beslut i enlighet med 

artikel 12.1 Barnkonventionen. Det innebär dock inte att barnet alltid får sin vilja igenom då det är de 

vuxna som bestämmer, men barn ska få reda på varför ett visst beslut fattats och det är den vuxnes 

ansvar att återkoppla till barnet med information om beslutet (Shier, 2001). 

 Steg fyra, barn involveras i beslutsfattande processer redan från början innebär att personal och 

organisation bjuder in barn att vara delaktiga i processen redan från första början till skillnad från nivå 

tre där barn endast konsulteras om deras åsikter och synpunkter inför beslut. Liksom i nivå tre innebär 

denna nivå fortfarande att det är de vuxna som bestämmer utkomsten av beslutet och inte barnet 

(Shier, 2001). 

 Steg fem innebär att barn delar makt och ansvar för beslutsfattandet. Detta skiljer sig från steg fyra 

där barn inte har någon egentligt makt över utkomsten av beslutet. I steg fem är barnets vilja lika 

mycket värd som den vuxnes och makten delas dem emellan (Shier, 2001). 

 

Lee’s teori om human becomings and human beings 

Den brittiske sociologen Nick Lee (2001) har problematiserat kring och emellan de vedertagna 

barndomssociologiska begreppen becoming och being. Begreppen beskriver teorin om att en människa 

kan vara antingen becoming, en typ av blivande (egen översättning) människa eller being, en redan 

komplett (egen översättning) människa. Lee (2001) menar att vuxna alltid har haft en auktoritet över 

barn, allt på grund av en cementerad idé om att alla vuxna är standardvuxna, vilka är kompletta, stabila 

och självgående. Den vuxne har på så sätt ett ansvar att veta bäst för sitt barn och att hen blir en 

komplett människa, eftersom barnen är deras motsvarigheter i denna uppfattning: inkompletta, 

beroende och ovetande om deras eget bästa. Långt tillbaka menar Lee (2001) att det till större del har 

varit en befogad uppfattning, förr var distinktionen mellan vuxnas och barns potentialer större; de 

vuxna hade ett övertag i livskunskap och erfarenhet samtidigt som möjligheterna för barn att uppnå 

någon typ av medbestämmande eller inflytande var fattigt. Det finns en lång historia av en livsmening 

som gick ut på att behålla traditioner och reproducera roller som var viktigare än att ha valmöjligheter 

i livet och välja andra vägar. På så sätt var de vuxnas övertag överlägset, deras expertis var ohotad och 

deras roll som auktoriteter var en viktig funktion i familjen och dess fortsatta utveckling. Nu har dock 

spelplanen förändrats menar Lee (2001), distinktionen minskar och anledningarna att bli misstänksam 

mot den vuxna som en komplett standardvuxen ökar. Den vuxne är inte längre expertis i och med de 
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förändringar som nu i allt större grad påverkar människans mogenhet, kunskap och förmåga. Lee 

(ibid.) tänker att bilden av den vuxne har äventyrats sedan tjugohundratalets början på grund av 

ökningen förekommande förändringar i den vuxnes relationer, identitet och arbetsliv; den tidigare 

redan utstakade vägen för ett barn eller vuxen har nu blivit påtagligt socioekonomiskt förgrenad med 

andra valmöjligheter. Den vuxne vet inte längre allt som behöver vetas och livserfarenheten har inte 

längre lika stor betydelse. Det är dock inget som sprider sig som en självklarhet världen över, det går 

långsamt, fortfarande ser många på rollerna vuxna och barn som tidigare beskrivet, både medvetet och 

omedvetet. Human becomings får ofta inte uttala sig eller ta plats eftersom human beings är 

prioriterade att lyssna och lita till. 

 Barnens position har dock parallellt med denna förändring stärkts och öppningar för att inkludera 

barn på ett annat sätt än tidigare har börjat utvecklas. Idén om barnet som en blivande människa 

utmanas nu i allt större grad; barn har en egen vilja och är kapabla till att ha inflytande, bestämma och 

höras. Framförallt angående vad som berör dem. Nya paradigm jobbar enligt Lee (2001) mot att se 

barn som beings istället för becomings. Något som Lee (ibid.) problematiserar, han menar att man 

istället borde tömma mappen och begreppet beings. Som alternativ är både barn och vuxna alla olika 

typer av becomings. Ingen blir alltså någonsin en slutgiltig version av sig själv, man utvecklas 

ständigt. Att barn ska vara being är kanske däremot inte alla gånger lika med ideén om att barnet är 

stabilt och komplett, utan att barnet har kompletta rättigheter och får utrymme att ta plats, vilket är vad 

nya paradigmet står för (Lee, 2001). Både barn och vuxna är enligt Lee (2001) beroende, inkompletta 

och kompetenta. 

 Lee (2001) uttrycker också att dagens föräldrar vet mäkta mer om barns utveckling i jämförelse 

med tidigare generationer; kunskap och informationen flödar numer i samhället. Samtidigt finns det 

istället en större osäkerhet kring vad som är rätt och fel för deras barn, råden förändras allteftersom 

kunskapen utvecklas och ingen kan ge dom råd som känns tillräckligt bra. Osäkerheten är kronisk, 

menar Lee (2001). 
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Metod 

Detta avsnitt syftar till att förklara hur studien har gått till och vad som har haft betydelse för studiens 

utformning, såsom förhållningssätt och aktuella metoder. Vidare redogörs även för etiska aspekter, 

studiens tillförlitlighet och metodkritik. 

 

Metodologiska ställningstaganden 

Denna studie har en kvalitativ, abduktiv ansats med ett förhållningssätt inspirerat av fenomenografin 

Nedan förklaras dessa begrepp och dess betydelse för studien. 

 

Kvalitativ forskning och intervjuer 

Den kvalitativa ansatsen och metoden möjliggör att studien kan ta fokus på mjukare data, såsom 

individers tankar, uppfattningar och upplevelser, till skillnad från en kvantitativ metod som inriktar sig 

på mer statisk data och strukturerad insamling (Bryman, 2011). Eftersom studien också vill undersöka 

respondenternas egna uppfattningar och tankar om hur delaktighet möjliggörs och upplevs färgar den 

kvalitativa ansatsen hela arbetet. Studiens centrala data samlas in med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Samtalsämnen och frågor utgår ifrån en och samma förarbetade 

intervjuguide som med både öppna och stängda frågor utarbetar dels en ram för samtalet men som 

även möjliggör att följdfrågor kan formuleras för insamling av ytterligare data. 

 Formatet kvalitativa semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för att respondenternas faktiska 

intressen kan komma fram under intervjun och att insamlad data kan utvecklas i den riktning som är 

av faktisk relevans inom ämnet (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningsansatsen syftar till 

underlätta och motivera att dessa intressen och världsbild förmedlas till studien för en djupare 

förståelse kring respondentens tolkning och upplevelse (Bryman, 2011).  

 

Abduktiv ansats 

En kvalitativ forskning kan ha en ansats som är antingen deduktiv, induktiv eller abduktiv, dessa 

begrepp förklarar relationen mellan studien, teori och verklighet. Det deduktiva sättet att arbeta utgår 

från teori i sin syn på verkligheten, det induktiva utgår istället direkt från verkligheten, medan det 

abduktiva är en slags kombination av de föregående (Patel & Davidson, 2011). Vår studies abduktiva 

ansats innebär en blandning av induktion och deduktion; vi utgår ifrån tidigare forskning och mönster 

och att testar dessa på nytt (induktion) med fler infallsvinklar i form av andra teorier än tidigare 

använda (deduktion). Studien har det vill säga inte som mål att skapa nya teorier, utan snarare att testa 

de befintliga en tid efter dess uppkomst och att hitta nya aspekter på ett redan utpekat fenomen.  
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Fenomenografiskt förhållningssätt  

Det fenomenografiska förhållningssättet är en empirinära ansats och syftar till att ta reda på hur 

människor upplever och uppfattar olika fenomen i sin omvärld. Att utforska människans uppfattning är 

också att utforska en av hennes grunder för hur hon handlar och resonerar (Patel & Davidson, 2011). 

Fenomenografin inspirerar till viss del studiens syfte och utformning då vi förutom att undersöka den 

praktiska biten av barns delaktighet även vill ta reda på de individuella familjerättsocialsekreterarnas 

upplevelse av barns delaktighet i deras arbete. 

 

Litteratursökning 

Enligt Backman (2008) bör man inom vetenskapligt arbete alltid innan man påbörjar sitt 

forskningsarbete inhämta och läsa på vad den tidigare forskningen inom det berörda området säger om 

forskningsfrågan. 

 I enlighet med detta har vi i vår studie inhämtat relevant litteratur för vår forskningsfråga via 

databaserna DIVA, Discovery,  Sociological abstract,  Google Scholar, Google Books, Academic 

Search Complete, Soc Index. Vi har även sökt efter litteratur på Ersta Sköndal Bräcke 

högskolebibliotek och databasssökning. 

 De sökord som använts för litteratursökningen är: barns delaktighet, barns rättigheter, 

barnsociologi, umgängesstöd, barnperspektiv, barns inflytande, umgänge, barn som självständiga 

individer,  kontaktperson, supervised meetings, supervised visitation, contact person, supervised + 

child + parent, child participation, supervised contact. Dessa sökord har använts var för sig men även i 

kombination. 

 

Urval 

Vi har i vår studie använt oss av en målinriktad urvalsteknik enligt Bryman (2011) då vi på ett 

strategiskt sätt sökt efter relevanta respondenter med specifik yrkeserfarenhet om det studerade 

områdets aktuella forskningsfråga. Denna typ av urvalsteknik rekommenderas enligt Bryman (2011) 

vid kvalitativa intervjuer. 

 Vid vårt urval sökte vi efter familjerättssekreterare som arbetade med insatsen umgänge med 

förälder via umgängesstöd. Initialt planerade vi att utföra minst 8 intervjuer med 

familjerättssekreterare inom Stockholms län till vår studie. Det geografiska urvalet grundas i sin 

enkelhet på logistiska omständigheter. Vi tog kontakt med alla familjerätter inom Stockholms län 

genom att skicka ut ett mail med bifogat informationsbrev gällande vår studie där vi efterfrågade 
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respondenter till studien. Det visade sig dock vara svårt att hitta tillräckligt många respondenter i 

Stockholms län då flertalet familjerättsenheter avböjde förfrågan på grund av brist på tid. Det gjorde 

att vi även hörde av oss till familjerättsenheter i angränsande län. Detta resulterade i att vi till slut fick 

ihop sju respondenter från sju olika familjerättsenheter till vår studie. 

 

Teoretiskt urval 

Sökande av teorier har i första hand gjorts på internet, men sökning har även skett inom tryckt material 

på Ersta Sköndal Bräckes högskolebibliotek. Sökorden som använts är: barns delaktighet, barns 

rättigheter, barn som självständiga individer, barnperspektivet samt barns inflytande. De teorier som vi 

ansåg relevanta för studiens initiala frågeställningar gicks igenom med förhoppning om att hitta de 

teorier som på ett intressant sätt kunde analysera och fördjupa vårt framtida resultat. De vi fann var två 

studier om barns delaktighet, Roger Harts delaktighetsstege från 1992 samt Harry Shiers 

delaktighetssteg från 2001 som i kombination med varandra kunde hjälpa oss att analysera och mäta 

hur familjerättsekreterarna arbetade med att delaktiggöra barn. Eftersom vi även ville förstå de 

bakomliggande anledningarna till varför inte barn alltid delaktiggjordes av respondenterna sökte vi 

vidare efter teorier inom barnsociologi; om relationen mellan barn och samhället. Vi fann då Nick Lee 

(2001) och hans teori om barn och de underliggande orsakerna till varför barn inte alltid sågs som de 

självständiga individer de enligt lagen faktisk är. Vi anser att dessa teorier ger en intressant 

infallsvinkel på våra forskningssyfte. 

 

Datainsamling 

Datainsamling sker via semistrukturerade intervjuer med familjerättssekreterare. Förfrågan och 

kommunikation innan intervjuer sker genom mailkontakt. I samband med förfrågan om deltagande i 

studien informeras de tillfrågade om studiens syfte, individskyddskravet, total frivillighet, vilka 

studiens författare är, deras ansvar och information om vidare kontakt för frågor och kontaktuppgifter 

till handledare. Respondentintervjuerna äger plats var respondenten själv bestämmer, vid tidpunkt som 

föreslås av respondenten och vidare väljs av intervjuaren. 

    Samtliga intervjuer spelas in och transkriberas, medgivande bekräftas innan intervjudatum av 

respondenterna och vid själva intervjusituationen. På intervjudagen informeras respondenten om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas, exempelvis om något inte känns bra. Underlaget för 

intervjufrågorna, en intervjuguide, utformas innan intervjuperioden påbörjas och är densamma för alla 

intervjutillfällen. En av studiens författare är ensam intervjuare under samtliga intervjuer, detta på 

grund av praktiska skäl. Den andre författaren transkriberar intervjuerna, varpå intervjuaren lägger till/ 

ändrar i transkriberingstexten om tolkningsmisstag har gjorts. 
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 Samtliga intervjuer tog plats på respondenternas egna arbetsplatser och tog mellan 35-60 minuter 

att genomföra. Samtliga sju intervjuer redovisas för resultatet. 

 

Tolkning och analys av data 

Tolkning och transkribering 

Transkribering av inspelningarna kommer att göras i närmast möjliga anslutning till intervjutillfället 

för att underlätta att tolkningen av intervjun kan godkännas av intervjuaren med intervjun färskt i 

minnet. 

 Transkribering kommer med flera fördelar; svar kan spelas om flera gånger och underlättar en 

detaljrik och nyanserad tolkning. Svaren kan med enkelhet skrivas ut exakt efter hur och vad som sas 

(Bryman, 2011). Till största del transkriberas intervjuerna ordagrant, men även andra betydande 

kommunikationer och känsloyttringar skrivs ut, såsom skratt, sarkasm, suckar och dylikt. I enlighet 

med Brymans (2011) instruktioner för transkribering väljer vi att inte skriva ut sidospår i samtalen 

som inte är av relevans för studien. I de avsnitt där detta sker markeras detta tydligt och 

kommunikationen sammanfattas istället kort. 

 

Analysmetod 

Enligt Bryman (2011) sker vanligen analys av kvalitativ forskning via kodning vilket innebär att 

insamlad data läses igenom grundligt och sedan genom kritiska ögon sorteras och kategoriseras ut i 

teman som svarar mot ett eventuellt förvalt teoriområde. Analysprocessen i studien börjar när samtliga 

data är insamlat och utskrivet, varpå allt transkriberat material läses igenom ett flertal gånger för att 

bekanta oss med det. I nästa steg urskiljs mönster och teman som sträcker sig över samtliga eller flera 

material, dessa färgkodas för att lättare kunna överskåda tematiseringen. Mönstren kan avse likheter, 

olikheter men i studiens fall även påtagliga differenser och diskrepanser. Mönstren och teman växer 

sedan alltefter materialet gås igenom återigen med avsikten att utöka innehållet, längs vägen ändras 

dessa teman för att kunna inrymma de mönster som är mest förekommande och/ eller framträdande. 

Tematiseringen har genom hela processen utförts av båda författarna. 

 

Studiens avgränsningar 

Vi har valt att undersöka det faktiska delaktiggörandet och vuxen-och/ barnfokusets påverkan av barns 

delaktighet genom att intervjua sju familjerättssocialsekreterare som arbetar regelbundet med 

verkställande av insats eller bistånd i form av umgängesstöd. På grund av studiens tidsbegränsning, 

omfattning och syfte görs ingen avgränsning angående kön, ålder, utbildning, längd på yrkeserfarenhet 
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hos respondenter och dylikt. Av samma anledning görs inga avgränsningar gällande exempelvis typ av 

umgängesstöd, barns ålder och andra faktorer gällande barn eller föräldrar. 

 Den geografiska avgränsningen görs av praktiska skäl. 

 

Forskningsetik 

Enligt Bryman (2011) ska forskare förhålla sig till de fyra grundläggande forskningsetiska principerna 

vilka är följande: informationskravet-, samtyckeskravet-, konfidentialitetskravet- och nyttjandekravet. 

Dessa principer utgår från lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

  

Informationskravet 

I enlighet med informationskravet skall deltagarna enligt Bryman (2011) informeras om syftet med 

studien samt alla de olika moment som ingår i undersökningen, Vidare skall deltagarna även 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

utan att ge en förklaring (Bryman, 2011). I vår studie studie har vi uppfyllt detta krav genom att i 

förväg skicka med ett informationsbrev till respondenterna där vi informerat dem om studiens syfte 

samt deras rätt att avböja och även avbryta intervjun utan att ge en vidare förklaring (se bilaga 1). I 

informationsbrevet bifogade vi även våra kontaktuppgifter till respondenterna. Detta för att säkerställa 

oss om att respondenterna hade möjlighet höra av sig till oss vid eventuella frågor om studien. Vid 

själva intervjutillfället informerades deltagarna återigen om studiens syfte för att ge respondenterna 

ytterliggare ett tillfälle för eventuella frågor.  Vidare informerades respondenterna om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst under intervjutillfället kunde välja att avbryta 

intervjun utan vidare förklaring (Bryman 2011). 

  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet går enligt Bryman (2011) ut på att deltagarna i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan.I vissa fall bör även samtycke från andra än den direkt berörda 

inhämtas, exempelvis om den berörda respondenten är ett barn (Vetenskapsrådet, 2011). För att 

uppfylla detta krav informerades respondenterna återigen om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan att ge en förklaring. 

Eftersom vi spelade in intervjuerna på mobilen fick de även ge sitt godkännande till medverkan och 

även godkännande till att intervjun spelades in på deras respektive inspelningar. 
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Konfidentialitetskravet 

Enligt Bryman (2011) innebär konfidentialitetskravet att de uppgifter som insamlats om deltagarna i 

studien skall behandlas med största möjliga konfidentialitet.  All insamlad data har därför förvarat på 

ett sådant sätt att det enbart varit möjligt för oss att komma åt den. Vidare har vi vid presentation av 

studien anonymiserat respondenterna genom att ge dem fiktiva könsneutrala namn. Vidare kommer vi 

vid godkännande av studien förstöra allt material för att säkerställa oss om att ingen annan har 

möjlighet att komma åt den insamlade datan. 

  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2011) att de uppgifter som samlats in om de 

undersökningspersonerna enbart får nyttjas för det forskningsändamål respondenterna blivit 

informerade. För att uppfylla detta krav används den insamlade datan enbart för denna studies syfte. 

 Enligt Bryman får inte respondenterna föras bakom ljuset genom att beskriva studien som någon 

den inte är. Vidare får forskaren inte göra intrång i undersökningspersonens privatliv och studien får 

inte medföra någon skada för individen. Då vår studie är utformad på ett sådant sätt att den efterföljt 

de nämnda etiska riktlinjerna ovan anser vi att inga etiska problem bör riskeras i vår studie. 

 

Ytterligare etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) kan forskaren aldrig lova respondenterna total anonymitet eller att 

ingen annan än forskaren kommer att ha tillgång till insamlad empiri. Anledningarna till detta är 

många och kan exempelvis vara att handledaren eller opponenterna vill ta del av empirin för att 

säkerställa sig om att uppgifterna stämmer. Detta är något vi informerat våra respondenter om innan 

intervjutillfället. 

 En annan etisk aspekt att ta hänsyn till i studien är enligt Bryman (2011) att respondenterna på 

olika sätt kan ta skada av att delta i en studie. Enligt Bryman (2011) är det extra svårt med 

konfidentialitetskravet inom kvalitativ forskning och man måste vara än mer vaksam på att inte platser 

och respondenter kan identifieras.  I vårt fall kan detta vara att det skulle finnas en möjlighet att ta reda 

på vilka våra respondenter är, då vi främst intervjuat familjerättssekreterare i och kring Stockholms 

län. Vi har tagit speciell hänsyn till detta genom att använda oss av anonymiserade namn i studien. 

Dock finns så pass många familjerättssekreterare i och kring Stockholm län att vi bedömer den risken 

som väldigt liten. 
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Studiens tillförlitlighet 

För att studien ska få ett tillförlitligt utfall och resultat är det av vikt att man i studien har både hög 

reliabilitet och validitet och att den är generaliserbar (Bryman (2011). I denna studie diskuteras vi 

därför studiens tillförlitlighet utifrån begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

Reliabilitet 

En hög reliabilitet innebär att studien går att upprepa, det vill säga att den är tillförlitlig. Vilket enligt 

Bryman (2011) kan vara en svårighet att uppfylla i kvalitativa studier eftersom det är omöjligt att 

“frysa” den sociala miljön för att göra den replikerbar på det sätt som reliabilitet kräver. Vidare måste 

tolkningsarbetet i ett forskningsmaterial alltid föregås av genomgång av metoden för tolkning av data 

för att säkerställa gemensam och riktig tolkning (Bryman, 2011).  För att öka tillförlitligheten i vår 

studie har vi noggrant under metoddelen i vår studie redovisat för studiens tillvägagångssätt. Vi har 

även bifogat vårt informationsbrev och intervjuguide i studien för att möjliggöra för att forskare att 

replikera studien till den grad som är möjligt i en så pass begränsad och kvalitativ studie som denna. 

Vidare valde vi att göra intervjuguiden ihop och att spela in alla intervjuer. Detta för att säkerställa oss 

om att vi inte gått miste om viktig information. Något som är av vikt för att studiens resultat skall 

anses vara tillförlitligt. Samtliga respondenter har fått svara på samma frågor och vid transkribering 

och tematisering av material valde vi att göra detta ihop för att säkerställa oss om att vi inte feltolkade 

empirin. 

 

Validitet 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet inom kvalitativ forskning om forskaren har undersökt det som 

hen haft som avsikt att undersöka; att rätt frågor utformas och att intervjumetoden säkerställer att rätt 

frågor ställs på rätt sätt. Vidare menar Bryman (2011) att giltigheten i en studie till stor del avgörs av 

forskaren förmåga att bearbeta och tolka den insamlade empirin. För att säkerställa studiens giltighet 

har vi under tiden för studien med jämna mellanrum kontrollerat att vi undersökt det vi haft som avsikt 

att mäta, att vi har en intervjuguide som svarar upp mot syftet och att bearbetningen av data har hållits 

inom denna ram.  

 

Generaliserbarhet  

Enligt Bryman (2011) är generaliseringen ett problem inom kvalitativ forskning. Detta då det ofta görs 

fallstudier på ett mindre antal personer inom en viss kontext. Det blir då inte möjligt att generalisera 

studiens resultat till andra områden. Då vi gjort en kvalitativ studie med ett målinriktat urval av ett litet 
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antal personer är vår studies resultat inte generaliserbar. Studien visar enbart enskilda personers 

förhållningssätt till barns delaktighet i insatsen umgängesstöd. 

 

Förförståelse 

Enligt Turén (2007) uppfattar vi inte enbart verkligheten och vår omgivning genom våra sinnen utan 

även utifrån tidigare livserfarenheter, detta fenomen kallar Turén (2007) för vår förförståelse. Med 

förförståelse menar författaren att det som förefaller vara ett enkelt synintryck i själva verket 

förutsätter en form av förkunskap. Förförståelsen präglar enligt Turén (2007)  vårt sätt att se på vår 

verklighet mycket mer än vad vi är medvetna om och ibland kan förförståelsen ge upphov till 

missförstånd. Trots det är vår förförståelse av stor vikt då allt vi ser, hör, upplever och tycker är 

baserat på vår förförståelse. Vidare menar Turén (2007) att vi ständigt reviderar vår förförståelse 

genom våra erfarenheter och att det sker ett ständigt växelspel dem emellan. Enligt Turén (2007) finns 

det en distinkt skillnad mellan den förförståelse vi har som är sann vilken är vår förkunskap och den 

som inte är sann vilken är våra fördomar. 

 Det är allmänt känt att barn inte alltid delaktiggörs i den utsträckning de bör i domar, beslut och 

insatser som rör dem. Detta är även vår personliga förförståelse kring hur barn delaktiggörs inom 

insatsen umgänge med förälder via umgängesstöd, något som även bekräftats av den forskning och 

litteratur vi läst inom området. Vi har även personliga erfarenheter av socialtjänstens delaktiggörandet 

av barn inom insatser som rör dem, något som med all säkerhet färgar vår förförståelse. Vidare 

har ickedelaktiggörandet av barn aktualiserats vid ett flertal föreläsningar under vår 

socionomutbildning. Vi har med anledning av detta sett till att alltid vara två vid kritiska moment i 

studien såsom tematisering och tolkning av material, för att undvika att vår egen förförståelse inte gör 

att vi misstolkar respondenterna utifrån det vi tror oss veta om deras förfarande. Vår utgångspunkt har 

varit att vara öppna med varandra med vår respektive förförståelse och ibland även våra fördomar 

gällande området för att förhindra att missfärga insamlad data. 

 

Metodkritisk diskussion 

Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning ofta kritiseras för att vara alltför färgad av forskarens 

subjektiva uppfattning om vad som är betydelsefullt i forskningsämnet, såväl som i valet av själva 

forskningsområdet. Det är något som i denna studie är ett betydande perspektiv att problematisera 

utifrån eftersom förförståelsen och förkunskapen är påtaglig. Vilken dessutom har en övervägande 

gemensam riktning, som gör det svårare för oss att träda in i en forskarroll med ett önskvärt neutralt 

förhållningssätt. Vi har under hela forskningsprocessen behövt medvetandegöra oss om vår 

förförståelse för att minska påverkan av data och tolkning. 
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 De semistrukturerade intervjuerna har spelat en viktig roll i utformningen av metoden för 

datainsamling och önskvärd typ av bredd på insamlad data. Dels har intervjuerna resulterat i en 

betydande mängd data angående de stängda frågor som ställts som behövs för att svara upp på delar av 

studiens syfte, men semistruktureringen har också möjliggjort att teman som inte aktualiserats av 

intervjuaren har beskrivits av respondenter. Precis som i Brymans (2011) instruktioner för 

semistrukturerade intervjuer kunde alltså respondenterna utvidga sina svar och resonemang i och med 

frågeställningarnas utformning. I studiens fall förekom detta i samtliga intervjuer påverkade resultatets 

utformning i hög grad. 

 Semistrukturerade frågor har dock i vissa intervjuer varit svårt för ett fåtal respondenter att svara 

på. I synnerhet då öppna frågor kring ämnen som inte uttrycks ha reflekterats kring i större 

utsträckning innan. Vilket också blir talande i sig, men som kan påverka resultatet för studien. Annan 

formulering av frågor hade kanske gett mer informativa svar från ett fåtal respondenter. 

 Innan varje intervju har intervjuaren haft en kort dialog med respondenten om studiens ämne, vad 

studiens bakgrund och syfte är. Vad intervjuaren egentligen har efterfrågat har alltså hintats om innan, 

på gott och ont. Det har varit viktigt att respondenterna vet vad barns delaktighet innebär för att inte 

missa att svara på upp studiens praktiska frågeställning. Vad detta innebär för studiens resultat är svårt 

att veta, men i de fall där intervjuaren ändå inte har fått något svar på vissa frågor, blir uteblivandet av 

svar betydande i sig. 

 Ett större antal respondentintervjuer hade självfallet varit intressant för studiens inriktning, 

fördelningar mellan likheter och olikheter hade troligtvis blivit tydligare. Ett större antal respondenter 

hade dock varit mer givande att genomföra med smalare fokusområde. 

 Det hade tillfört mycket till studien att använda ytterligare barnperspektivsforskning. Vi avgränsade 

forskningsurvalet till området barn med umgängesstöd, kanske hade vi hittat fler studier vid ett urval 

som innefattat exempelvis internationell forskning om barn som är boende i familjehem och har 

umgängesstöd med förälder. Forskning som syftat till att intervjua barn har varit svårhittat för oss, 

kanske är antalet studier av den typen av ett lägre antal på grund av de etiska svårigheter som följer 

med barnforskning. 
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Resultat och analys 

Barns delaktighet genom hela insatsen  

Uppstart 

En respondent delar sin syn på barns delaktighet i processen: 

(...)  Dom (beslutande Tingsrätt i vårdnadstvist, egen notering) tar ju större hänsyn till föräldrarätten än 

barnperspektivet. Är min erfarenhet. Inte alltid naturligtvis, men till stora stora delar. Och när man tittar på 

det och informerar sig om det så ser man det hur lite barnet får möjlighet att uttrycka sig och, och också få 

information vilket är en av dom viktigaste delarna, det är ju också ett sätt att bli delaktig, att få information. 

(....). Och det är svårt att tänka sig att barn kan vara ännu mindre delaktiga, men det kan dom och det är ju när 

det gäller umgängesstöd, där blev det för mig nästan chockartat när jag började jobba med det, att det ser ut 

på det här sättet. Att dom träffar inte ens barnen. Och många, jag har uppfattat det som att uppdraget är 

liksom utformat så att boendeföräldern får ett schema i handen och ansvaret för att det ska funka. Och barnet 

har bara att hänga med, det blir som en gisslan på något sätt. Och ofta så tänker Tingsrätten, framför allt i 

intermistiska beslut, att barnets… Dom beslutar om att man ska prova umgänge och sen efter ett visst antal 

gånger eller månader så ska dom utvärdera det och det är ju verkligen att objektifiera och göra barnet till 

redskapet. Det är för mig helt förfärligt och det är ju oftast så det går till. Dom blir ingen och har inget att 

säga till om. Dom blir liksom… ett försök som ska utvärderas. Och det är helt horribelt att det kan få va på 

det sättet 2018 (Lisa, personlig kommunikation, 13 april).  

 

Fördelningen mellan antal intermistiska beslut och frivilliga bistånd är varierad mellan 

respondenterna, men Tingsrättens intermistiska beslut uttrycks av sex av sju respondenter som svåra 

att verkställa efter punkt och pricka. Fyra respondent uttrycker att de umgängesinsatser de verkställer 

oftast är just intermistiska beslut och att det ofta är standardiserade beslut från Tingsrätten med mycket 

snäva tidsramar för verkställandet av insats. Detta uttrycks vara en del av ett större systemproblem 

som orsakar en tidspress på verkställandet av insatsen; att ha uppstartsmöte, informationsmöte, 

studiebesök/inskolning och sedan komma igång med umgängestillfällen innan tidsramen har sprängts. 

En respondent uttrycker det som ett av många hinder för barns delaktighet i utformningen av insatsen: 

“Att barnen ska vara med och liksom… Att vara med och planera, det måste vi ju bli bättre på, såklart. 

Men jag kan inte räkna ut hur vi ska göra det utan mer resurser… Hur ska man räcka till liksom? På 

den korta tiden dessutom?” (Margareta, personlig kommunikation, 21 mars). 

 Samtliga respondenter förklarar att de har uppstartsmöte/informationsmöte innan umgänget sätter 

igång, vilka som deltar i detta möte varierar. Fem av sju har först möten med föräldrarna (enskilt eller 

var för sig), senare även med barnen med eller utan boendeföräldern. Två av dessa fem låter även 

barnen vara delaktiga i utformningen av insatsplanen, i de andra fallen när barnen är med är de endast 

med för att få information. I de två fall där respondenterna endast träffar föräldrarna vid uppstarsmötet 

får barnen först vara med vid ett senare informationsmöte och vid studiebesök av umgängeslokalen, 

efter det att insatsplanen är utformad; “Vi träffar barnet när föräldrarna är… När planen är klar kring 

hur föräldrarna tänker att umgänget ska bli så att säga, då träffar vi barnet tillsammans med sin 

boförälder” (Sandra, personlig kommunikation, 11 april). 
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Sen försöker vi göra dom så delaktiga som vi bara kan genom att ha uppstartsmöten var för sig med båda 

föräldrarna och barnen. Vi gör en genomförandeplan där vi försöker få det att kännas dom vi kanske kan få 

dom att komma överens om något som känns bättre för dom och för barnet och om vi kan justera umgänget 

på något sätt så att det känns bättre för dom och för barnet så gör vi ju det (Rebecka, personlig 

kommunikation, 9 april). 

Samtliga barn som får umgängestöd via våra respondenter gör studiebesök på umgängeslokalen där 

det framtida umgänget skall ske. I de fall där det rör sig om äldre barn menar samtliga respondenter att 

det oftast räcker med ett tillfälle där barnet får träffa umgängesstödjarna och titta på lokalen. När det 

gäller små barn krävs det alltid en inskolningsperiod, vilken varierar beroende på barnet och hur pass 

tryggt barnet upplevs i lokalen och med umgängesstödet. Både större och små barn uttrycks kunna gå 

på fler besök om det upplevs att det behövs. 

 Fyra av respondenternas umgängeslokaler har öppet varje helg vilket för barnen innebär att 

umgänge kan ske en gång i veckan. Tre av respondenternas umgängeslokaler har enbart öppet 

varannan helg. 

 Huruvida barnet har möjlighet att lära känna sin umgängesstödjare beror på hur länge familjerätt, 

barn och boendeförälder bestämmer att studiebesök och inskolningen ska ske och hur mycket tid 

barnet och umgängesstödjare har tillsammans. I samtliga fall är umgängesstödjare alltid på plats vid 

dessa besök och leder studiebesöken/inskolning, men det är inte alltid barnet träffar samma 

umgängesstödjare. I två av sju familjerätter träffar barn i regel en och samma (eller två) 

umgängesstödsperson/er vid varje umgängesstödstillfälle. I andra fall arbetar flera 

umgängesstödspersoner på skiftande schema och det kan inte garanteras att barnet träffar en och 

samma umgängesstödjare vid varje tillfälle. 

 På frågan om barnet får vara med och utforma och påverka umgängesstödet, är det två respondenter 

som uttrycker att de har rutiner för detta. En respondent menar att umgängestillfället är något som kan 

vara mycket påfrestande för barnet och att hen har som rutin att tillsammans med barnet upprätta en 

regellista för innehållet av umgänget. Hen ger exempel på tidigare förekomna regler såsom: ”pappa får 

inte krama mig” och ”pappa får inte prata illa om mamma”. Respondenten förklarar också att det är 

viktigt att prata med barnen mer ingående om barnets trygghet i själva umgängestillfället och barnets 

rätt att avbryta närsomhelst: 

 

Och så planerar jag tillsammans med dom. Försöker kartlägga lite, vad dom tror kan vara ett hinder, är det 

någonting dom kan vara rädda för, är det något som känns oroligt, vad kan vi göra för att vi kan se när du blir 

orolig. Syns det när du blir ledsen? Hur ska vi kunna stötta dig när du blir rädd? Alla dom frågorna och barn 

är ju egentligen, dom har ju dom mest fantastiska förslagen, måste jag säga. Och mycket mer konkret än vad 

vi vuxna skulle kunna föreställa oss (personlig kommunikation, Lisa, 13 april). 

 

En av respondenterna nämner att de använder sig av metoden tejping vid informationsmöte med barn, 

vilken innebär att man använder en mindre sandlåda med träfigurer för att konkret kunna informera 
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barnet om insatsen. När intervjuaren frågar hur barn informeras om sina insatser nämner denne plus tre 

till respondenter att de har tillgängliga barnanpassade mötesrum för de gånger de träffar barn. 

Här svarar en respondent på hur barn delaktiggörs i utformningen av umgängesstödet: 

Ja, vår ambition är att få mer delaktighet än det har varit. Jag kan ju säga att barnen inte har varit så delaktiga 

som de bör få vara och vi har fått kritik för det också. Från IVO. Från den forskning som har gjorts (Kim, 

personlig kommunikation, 18 april) 

 

Under 

Samtliga respondenter förutom en svarar att de både informerar och stöttar barnen i att de har 

möjlighet att avbryta under tillfället för umgänge. Den sjunde menar att de litar på att 

umgängesstödjaren kan avgöra ifall umgängestillfället behöver avbrytas. De uttrycker alla att de vill få 

barnet att i största mån förstå att umgängesstödjaren är där för barnen, däremot är barnen i inget av 

fallen delaktiga i att välja umgängesstödjare för framtida umgänge. 

 Sex av sju respondenter nämner i samtal kring verkställandet av umgängesstöd att det i vissa fall 

inte blir något umgänge alls då barnet vägrar i sådan omfattning att umgänget inte kan genomföras. 

Men hur mycket man ska pröva och testa innan denna gräns nås är i samtliga intervjuer diffust 

uttryckt. “Vi kan ju inte tvinga ett barn till umgänge, vi har inte befogenhet att göra det och om det då 

är en liten sju- åttaåring som inte vill, ja då blir det inget umgänge helt enkelt” (Margareta, personlig 

kommunikation, 21 mars). 

 Efter varje avslutat umgänge i lokalen dokumenterar umgängesstödjaren hur mötet gått för barnet 

och umgängesföräldern. I sex av sju fall får respondenterna ett mail av umgängesstödjarna med en 

kortare sammanställning av hur mötet gått för barnet och de har endast telefonkontakt med 

umgängesstödjarna i de fall det uppstått ett problem. Exempelvis om barnet varit ledset eller om 

umgängesföräldern uteblivit från mötet. I det sjunde fallet hade respondenten alltid telefonkontakt med 

umgängesstödjarna på måndagen där hen gick igenom hur mötet mellan förälder och barn gått: “Men 

jag har alltid telefonkontakt med personalen på måndagen efter helgen. Då går vi igenom varje barn 

och eftersom jag har mycket kunskap om barnen, förhoppningsvis, och utifrån vad jag har pratat med 

barnet om vad de vill ha hjälp med så kan jag ställa följdfrågor så att det blir mer innehållsrikt” (Lisa, 

personlig kommunikation, 13 april). I ett av dessa sju fall innehöll sammanställningen från 

umgängesstödjaren enbart information om förälder och barn haft sitt möte i det fall det inte inträffat 

något avvikande: “Nej, vi får bara om det är något som är avvikande. Har det rullat på så får vi bara att 

dom varit där, så att säga” (Sandra, personlig kommunikation, 11 april). Detta skiljer sig från de övriga 

sju respondenternas förfarande där sammanställningarna av mötet innefattade mer utförliga svar, 

exempelvis om umgängesföräldern kunnat trösta och vara till stöd för barnet, om barnet haft behov av 

umgängesstödet samt hur barnet hanterat mötet med umgängesföräldern. 
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 Vid ett av sju fall hade respondenten alltid uppföljningsmöte med barnet och/ eller föräldern efter 

första mötet i lokalen. I resterande fall hade respondenterna inte uppföljningsmöte med barn och/ eller 

förälder förrän efter tre- fyra umgängestillfällen i lokalen. Vidare visade det sig att det i ett av de sex 

fall där uppföljningen inte gjordes förrän efter tre- fyra umgängestillfällen i lokalen inte alltid hade 

barnet med på uppföljningsmötet: ”Ja, det där måste vi bli bättre på och det har vi pratat om i vår 

arbetsgrupp. Att följa upp och göra barnen mer delaktiga. Oftast så är det ju att man träffar föräldrarna 

och så ja. Och att man litar på vad föräldrarna säger” (Kim, personlig kommunikation, 18 april). En av 

de sju respondenter som inte följde upp förrän efter tre- fyra möten i lokalen ansåg själv att det var 

problematiskt att det var så och att de arbetade på en broschyr som barnen skulle få fylla i efter varje 

umgängestillfälle med glada och sura gubbar i. Broschyren skulle enligt respondenten kunna ge även 

mycket små barn möjlighet att uttrycka hur de tyckt att mötet gått. Vidare hade denna respondent 

numera möten med umgängesstödjarna varje månad för en förbättrad kontinuitet i dialogen mellan 

umgängesstödjarna och familjerätten. 

 En av de sju respondenterna vi intervjuade hade varit med om att barn som haft umgänge med 

förälder i lokalen och där umgänget bara rullat på utan uppföljning under en mycket lång period från 

det att barnet varit litet, träffat barn som trott att föräldern bott i lokalen. “Det har ju varit barn som 

exempelvis trott att föräldern bor i lokalen” (Kim, personlig kommunikation, 18 april). Ytterligare två 

respondenter visar på att de upplever liknande problematik på deras arbetsplats i de ärenden där 

umgänget pågått under lång tid och ingen uppföljning görs.  

 

Efter 

Vid förlängning eller avslut av insatsen hade tre av respondenterna alltid ett möte med förälder och 

barn. Resterande fyra respondenter hade inte det. Anledningen till detta var enligt de fyra 

respondenterna bristande resurser och två av dessa fyra angav att deras avsikt var att alltid ha det, men 

att det tyvärr inte alltid blev så. 

 Barnet har varken möjlighet att välja plats för umgänge, umgängesstödsperson eller hur ofta och 

länge de ska träffa sin umgängesförälder. Mer än att de har rätt att avbryta under umgängestillfället. 

 

Påverkansfaktorer 

Sex av sju respondenter anser att barnets ålder och mognad var avgörande för huruvida barnet bör/ och 

eller kunde delaktiggöras i insatsen. Fem av dessa sex respondenter ansåg att barn i de allra flesta fall 

var tillräckligt mogna för att delaktiggöras runt fem- sex år gamla medan en av dessa ansåg att det inte 

var förrän vid nio- tio års ålder barn var tillräckligt mogna för delaktighet. Den sjunde respondenten 

ansåg att barn alltid skulle delaktiggöras oavsett ålder: “ Men alla barn behöver information, alla barn 
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behöver vara delaktiga. Jag tycker inte att ålder och mognad är så viktigt, det är mera jag som måste 

anpassa mig och mina samtal till deras ålder och mognad” (Lisa, personlig kommunikation, 13 april). 

I ett av sju fall delaktiggjorde respondenten enbart barnet vid uppstartsmötet. Detta var ett medvetet 

val då hen inte ville att barnet skulle tro att barnet kunde påverka om barnet ville träffa 

umgängesföräldern eller inte, då beslut om detta redan tagits av tingsrätten: 

Det som gör det så svårt tänker jag, det är när barnet säger att: ”nej men jag vill inte det här, jag vill inte 

träffa pappa”. Och sen så tycker pappan naturligtvis att det är ju mamman som påverkar barnet, ”det är ju hon 

som sätter griller i huvudet liksom, får jag bara träffa honom så kommer det gå jättebra det här” liksom. Och 

det är ju svårt då, Tingsrätten har ju haft något underlag när dom har fattat det här beslutet och om vi då 

träffar barnet som: ”nej, men jag vill inte träffa pappa”. Att vi då ska omprövas då, det här beslutet, det är 

väll det som blir knepigt. Det är väll det också som gör att vi kanske låter bli att prata med barnen så att… 

Göra dom delaktiga. Att dom ska tro att dom ska kunna påverka det här… (Charlotte, personlig 

kommunikation, 3 april). 

Sex av sju respondenter ansåg att det var av vikt för insatsens resultat att man delaktiggjorde barnen. 

En av sju respondenter tyckte att det var svårt att säga om barns delaktighet påverkade insatsens 

resultat eller ej. Fem av sju ansåg att det som var av störst vikt för insatsens resultat var föräldrarnas 

inställning till insatsen och deras förmåga att sätta barnet i fokus. 

 På frågan huruvida respondenterna ansåg att de hade tillräckligt med utbildning för att på bästa sätt 

delaktiggöra barn svarade sex av sju respondenter att de ansåg att de hade det. Fyra av dessa sex ansåg 

att de trots detta inte tyckte sig vara fullärda och att det var viktigt att se till ny forskning och att söka 

efter att förbättra deras arbetsmetoder för att bättre kunna delaktiggöra barn. En av sju uttryckte att hen 

inte alls ansåg sig ha tillräcklig utbildning och då framförallt inte när det gällde barnssamtal. Detta och 

bristen på en tydlig mall för hur barn skall delaktiggöras i insatsen försvårade enligt hen möjligheterna 

för respondenten att delaktiggöra barnet. 

 Tre av sju respondenter problematiserar ett flertal gånger under intervjuerna att det måste ske en 

utveckling av barns delaktiggörande i dessa insatser. Vanligast gemensamma nämnare i kritiska 

uttryck är tidsresurser; att de interimistiska besluten är tidsbegränsade och måste stressas fram. Andra 

nämnaren är avsaknaden av en tydligare arbetsmetod eller mall för hur barn ska delaktiggöras.  

Jag måste säga att jag skulle kunna jobba med det här på heltid men det går ju inte eftersom vi har en budget 

och andra ärenden så att det kan gå ett tag sen till nästa gång. Tyvärr är det så att de som skriker högst får 

mest samtal - Ja men då bokar vi ett besök om några veckor. Och vissa som bara rullar på där kan jag ha 

sånna här dåligt samvete ärenden, där jag inte träffat eller följt upp mer än en gång (Rebecka, personlig 

kommunikation, 9 april). 

 

Samma tre respondenter som ovan är också de tre av sju som uttrycker under samtalen att de vet att lag 

och propositioner inte följs i deras verkställande av insatsen umgängesstöd. 

Intervjuare: Då tänker jag att när man anser… För det är ju ändå någonstans att dom vuxna som anser att ”nu 

har vi fått ett normaliserat umgänge eller det här fungerar inte”. Frågar ni barnen vad de tycker? Eller går ni 

på det umgängesstödjaren och föräldern säger? 
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Charlotte: Ja, det gör vi nog, jag har inte tänkt så att vi skulle… ta in barnen där… faktiskt. Nej… 

Intervjuaren: Ja jag frågar ju för att det… 

Charlotte: Det är ju det ni har sett också att det fattas… Ja. 

Intervjuare: Ja, eller inte vi sett, men… 

Charlotte: I forskning (Charlotte, personlig kommunikation, 3 april). 

 

Vuxenfokus 

Tre av sju respondenter menade att det inte är uteslutet och ibland till och med bra för barn att skapa 

en relation till sin umgängesförälder även i de fall där det förekommit direkt våld mot barnet och/ eller 

att barnet sett och hört hur boendeföräldern utsatts för våld. 

Det kan visa sig att, det kan ju också vara så att en pappa liksom, han har varit… Han har misshandlat 

mamman och liksom gjort massa saker som kanske inte… Men inte direkt mot barnen dårå. Och då är ju 

också frågan vad är bäst för dom här barnen? Att man målar upp en pappa som… Ett monster? Och aldrig 

träffar honom, eller att man hittar nått sätt att ha ett umgänge och bilda sin en egen uppfattning? Dom allra 

flesta föräldrar gör ju inte sitt barn illa, det är ju mera, det är ju inte medvetet så att dom misshandlat, det kan 

ju vara mer psykisk misshandel dårå (Charlotte, personlig kommunikation, 3 april). 

 

Detta synsätt skiljer sig från tre andra respondenters sätt att se på umgänge med en förälder som brukat 

våld mot barnet och eller boendeföräldern. De problematiserade kring huruvida det bästa för barn i alla 

lägen är att ha en relation till en förälder som kanske brukat våld mot barnet/ och eller boendeföräldern 

och att Tingsrätten inte borde besluta om umgänge förrän det utretts om barnet kan fara illa av 

umgänget. Vidare menade respondenterna att det var av vikt att se till det individuella barnets behov 

och inte enbart barns behov överlag då detta enligt respondenterna kan vara missvisande för det 

enskilda barnet. Här svarar en respondent på om det kan vara ett problem att påbörja umgänge innan 

en utredning är klar: 

 

Ja och nej för det är en viktig utvärdering också, men frågan är om man ska använda barnet 
som test och hoppas på att det går bra! Ibland gör det ju inte det och det beslutas om att det 
inte ska vara något umgänge. Det kan ju vara så att de upplevt så mycket våld att de ska gå i 
trappan samtal och då ska man inte träffa sin förälder. Så har man då startat upp det här och 
sen att det avbryts, det är ju inte heller bra. (Rebecka, personlig kommunikation, 9 april). 

 

Ett ämne som inte aktualiserades av intervjuare men som påtalades och problematiserades av fyra 

respondenter var att barn inte sågs som brottsoffer trots att de enligt lag är det i de fall de själva blivit 

utsatta för misshandel och/eller bevittnad våld. En av dessa respondenter menar också att 

umgängesstöd egentligen, enligt propositionerna, ska beslutas om mycket sparsamt i dessa situationer: 

Och man resonerar ju om det i förarbetena också, att man ska va väldigt sparsam att fatta beslut kring 

umgängesstöd när det har förekommit våld eller om det är andra stora dysfunktioner hos umgängesföräldern. 

Enligt min erfarenhet så är det nästan bara barn som har varit med om våld, övergrepp av andra slag. 

Verkligen… Ickefungerande föräldrar som liksom har utsatt dom för separationer, övergivenhet (Lisa, 

personlig kommunikation, 13 april).  

Tre av sju respondenter menar på att det fortfarande råder ett vuxenperspektiv inom socialtjänsten där 

de vuxnas behov går före barnen och att detta är något som måste förändras. Samma respondenter 
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aktualiserar att det ofta inte finns tillräckligt med resurser för att hinna delaktiggöra barnen mer än de 

gör i nuläget, då föräldrarna och deras ofta djupa problematik tar upp all tid. Fokus blir då främst på 

att se till att föräldrarna klarar av att hantera situationen och inte på barnet och hur barnet upplever 

situationen. 

Kim: Jo men det har vi men fokus ligger främst på föräldrarna. (....).  När det gäller umgänge har fokus mest 

varit på effektivitet och inte så mycket delaktighet. Det är något vi arbetar mer med nu än innan, att det inte 

bara är ett kugghjul. Vi ska bli bättre på att delaktiggöra barnen och informera dem 

Intervjuare: Är det för att ni har för mycket att göra som gör att ni går på rutin i dessa ärenden tror du? 

Kim: Mer att vi haft ett vuxenperspektiv, vi får påminna oss om att det är för barnen vi jobbar och att vi 

måste bli bättre på att delaktiggöra barnen. Och att domstolarna också har det. Det är lätt att falla in i igen... 

Så det är bra att det undersöks (Kim, personlig kommunikation, 18 april). 

 

Tre av de sju respondenterna anser just att Tingsrätten ofta tar större hänsyn till föräldrarätten än till 

barnperspektivet och att det kan råda stora meningsskiljaktigheter kring vad som är barns vilja och 

barns bästa. De är alla eniga i att de skulle vilja se ett större samarbete mellan tingsrätten och 

familjerätten gällande beslut om umgänge. Ofta ges inte tillräckligt med förklaring till varför 

umgänget är det bästa för barnet och i de fall barnet inte vill ha ett umgänge med umgängesföräldern 

blir det svårt för familjerätten att motivera umgänget.  

Ofta tycker jag att Tingsrätten tar större hänsyn till föräldrarnas rätt till sina barn och inte barns rätt till 

trygghet liksom. Tingsrättens inställning är oftast att barnet ska ha umgänge...  Även om det inte finns en 

giltig förklaring till varför! Om barnet farit illa så måste ju barnets trygghet vara den viktigaste aspekten att ta 

hänsyn till tycker jag, och inte till föräldern som brustit som vårdnadshavares rätt till umgänge. Det är 

förfärligt att se (Margareta, personlig kommunikation, 21 mars). 
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Resultat och analys 

I den här delen presenteras studiens resultat och analys sammanställt från våra intervjuer under två 

huvudrubriker. Vi har valt att ta med flera citat från respondenterna för att ge mer karaktär åt 

presentationen. Under varje rubrik presenteras först resultat, följt av analys utifrån valda teorier. 

Analysen behandlar både delaktighet i delprocesser och i helhet. 

 

Barns delaktighet genom hela processen 

Fyra av sju respondenter uttrycker att det finns många hinder för att delaktiggöra barn i insatsen då de 

ofta behöver verkställa beslut tagna av Tingsrätten inom snäva tidsramar. Respondenterna uttrycker 

bristande resurser som anledning till att de inte hinner att delaktiggöra barnen i utformningen av 

umgängesstödet. Samma anledningar anges av flera respondenter som skäl till varför barn inte alltid är 

med på uppstartsmöten och informationsmöten tillsammans med föräldrarna. Vi tolkar det 

respondenterna säger utifrån Shier (2001) delaktighetssteg ett, nivå ett; att det finns en vilja till att 

lyssna till barn och en öppning till att skapa delaktighet. Men att de inte kommer till nivå två på steg 

ett vilken är möjligheter att möta barnets behov, det på grund av bristande resurser och snäva tidsramar 

för insatsen. Utifrån vad Lee (2001) skriver om human beings som är prioriterade att lyssna till, det 

vill säga de vuxna kan vi se en möjlig förklaring till att respondenterna inte alltid ser vikten av att 

delaktiggöra barn utifrån det faktum att de anser sig ha någon typ av övertag inom livskunskap och 

erfarenhet, som väger tyngre än barnets. Barnet ses som ofullständig och inkapabel att medverka vid 

dessa former av betydande beslut, där de vuxna vet bättre, vilka i detta fall är familjerättssekreterare 

och föräldrar. Denna normaliserade prioritering är så fastvuxen att den överskuggar barnets rätt till 

delaktighet. 

 Samtliga respondenter har alltid ett uppstartsmöte med förälder och barn men inte alltid på samma 

gång, för att informera om insatsen men det är endast två av respondenterna som sedan låter barnet 

vara delaktigt vid utformningen av insatsplanen och försöker justera umgänget på ett sådant sätt att det 

ska kännas bättre för barnet. Detta skiljer sig markant mot två andra respondenter som har sitt 

informationsmöte med barnet när insatsplanen redan är bestämd av föräldrarna. Vi tolkar det som att 

de två respondenter som involverar barnet i utformningen av insatsplanen och som även tar hänsyn till 

barnets åsikter om umgänget befinner sig på steg fyra på Shiers delaktighetssteg, där barns synpunkter 

och åsikter beaktas och där det får vara delaktiga i processen redan från början. De andra två 

respondenterna som har informationsmötet efter att insatsplanen redan är bestämd har egentligen bara 

med barnen för att informera dem om hur umgänget kommer att se ut. Eftersom fem av sju 

respondenter endast har med barnen för att informera dem, är detta en form av lågt ickedeltagande som 

inte går att analysera utifrån varken Shiers (2001) eller Harts (1992) teorier. 
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Vidare stämmer dessa resultat även överens med de former av delaktighet Arild Viis (2014) redovisar i 

sin studie vilka är konsultativ delaktighet och sammarbetsdelaktighet. Fem av våra respondenter kan 

ses ha en så kallad konsultativ delaktighet (optimistiskt tolkat) i planeringsstadiet, vilken i bästa fall 

innebär att barnet hörts men inte delaktiggörs i planering och barnets åsikter tas ej i beaktande vid 

beslut. Detta medan två av våra respondenter istället kan ses ha en sammarbetsdelaktighet, vilket för 

barnet innebär att barnet delaktiggörs vid planering och barnets åsikter och vilja har en direkt inverkan 

på de beslut som tas av respondenten. Vidare stämmer dessa resultat även överens med tidigare studier 

gjorda av Ekbom och Landberg (2009), Andersson och bangura Arvidsson (2009), Fitzgerald och 

Graham (2011), Socialstyrelsen (2013) samt Bergman (2016)  vilka alla visar på att barnet inte 

delaktiggörs vid planering av insatsen och att barnets åsikter inte beaktas av socialtjänst och familjerätt 

i den utsträckning den bör. 

 Att barnen i regel har studiebesök och inskolning är en snårig del av delaktighet som helhet att 

analysera. Barnens trygghet och känsla av sammanhang beaktas. Men i perspektiv om Harts 

delaktighetsstege (1992) är besöken och inskolningarna snarare en ickebefintlig kategori under Harts 

ickedeaktighetssteg, eftersom de inte har möjlighet att faktiskt uttala sig, påverka vad som kommer att 

ske där och i insatsen i sin helhet. En del är informerade men endast en mindre andel barn som har 

umgängesstöd via våra respondenter har varit med och utformat umgänget, vilket gör förberedande 

moment som dessa något tomma. Samma gäller möjligheten för barnet att lära känna sin 

umgängesstödjare, viktigt för trygghet och känsla av sammanhang som delprocess, vilket uttrycks vara 

av oerhörd vikt av respondenter. Men för insatsen i sin helhet är formen av delaktigheten fortfarande 

en ickedelaktighet. I det fallet där barnet kan bestämma regler för umgängessituationen kan 

delaktighet i själva umgängessituationen pekas ut, enligt Shier (2001) som delaktighet på steg fem, 

barnet har tilldelad makt. 

 Sammanfattningsvis tolkar vi det som att fem av sju respondenter informerar och förbereder barn 

inför studiebesök och inskolning men inte delaktiggör dem i planeringen av umgänget. Enligt Hart 

(1992) är detta ett vanligt förekommande problem när det kommer till att delaktiggöra barn då man 

inte förstått vad delaktighet bör innebära för barnet i praktiken. Lee (2001) menar att vi ska se på både 

barn och vuxna som becoming och att det inte finns någon “färdig och komplett” människa vars 

åsikter har företräde över någon annans. Med utgångspunkt i detta kan vi ses det som att två av våra 

respondenter ser på delaktighet med barn som ett samarbete mellan två becoming, där hänsyn till 

varandras åsikter och viljor är nödvändig och att barnet åsikt i så stor mån som möjligt skall beaktas i 

insatsen då det barnet förmedlar är det som är sant och riktigt för barnet. 
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 Under 

I fem av sju fall informerar respondenterna alltid barnen om att de när som helst under umgänget har 

möjlighet att avbryta  i det fall det inte känns bra för barnet, vilket innebär delaktighet på steg tre på 

Shiers (2001) delaktighetssteg, där barnets åsikter beaktas. I de andra två fallen litar respondenterna 

istället på att umgängesstödjaren kan avgöra ifall umgänget behöver avbrytas. Lee (2001) menar att 

vuxna ofta ger sig rätt till att ha ett tolkningsföreträde för barn eftersom de ser sig själva som bättre 

vetande utifrån sin position som vuxna och därmed “klara”. Med utgångspunkt i detta är det inte svårt 

att se varför två av respondenterna inte anser att barnet själv ska ha möjlighet att avbryta umgänget då 

de vuxna, enligt gamla preferenser, tänker sig att de vet vad som är bäst för barnet, något som barnet 

själv inte skulle vara kapabel till. Vidare menar Hart (1992) att barn ofta inte delaktiggörs eftersom det 

finns vuxna som anser att barn saknar kapacitet för att själva fatta beslut, något som enligt Hart (1992) 

inte stämmer då barn redan från femårsåldern är kapabla till att fatta beslut inte enbart utifrån sitt eget 

perspektiv utan även utifrå andras. 

 Samtliga respondenter nämner att det ibland inte går att verkställa beslut om umgänge då barnet 

vägrar.  Att barnet inte tvingas till umgängestillfället om hen gör motstånd i sådan omfattning att det 

inte går att genomföra, kan kreativt tolkas som steg fem på Shiers (2001) delaktighetssteg. I denna 

situation blir dock inte barnet tilldelad makt, utan tar snarare makt genom att reagera i sådan 

omfattning att annat är omöjligt. 

 Efter första umgängestillfället skall familjerättsekreterarna enligt SOSFS 2012:4 göra en 

uppföljning med barnet, något som enbart en av våra respondenter gjorde. Resterande sex 

respondenter hade inte sin uppföljning förrän efter tre- fyra gånger med förälder och /eller barnet. 

Denna delprocess når inte upp till lägsta steget i Harts (1992) ickedelaktighetssteg. Istället för ha täta 

uppföljningar med barnet där barnet själv får uttrycka sina synpunkter och åsikter kring hur umgänget 

med boendeföräldern fungerar inhämtar respondenterna istället information om hur umgängestillfället 

gått från umgängesstödet. Hur mycket information respondenterna får angående umgänget varierar 

och det är endast en av respondenterna som talar med umgängesstödet efter varje umgängestillfälle. 

Respondenten anger att hen gör det för att försäkra sig om att barnet fått den hjälp hen bett om att få av 

umgängestödet vid planeringen av insatsen, och att umgängesföräldern hållit sig till de eventuella 

regler som barnet satt upp. Detta kan analyseras via Lee (2001) som en person av det nya paradigmet 

där alla individer kan ses som becomings och där den vuxna inte anser sig veta bättre om barnets 

behov och känslor än barnet självt. Det blir nödvändigt att fråga barnet för att kunna veta. Dessutom 

anses det vara viktigt att barnets vilja framträder och beaktas i den fortsatta insatsen. Detta står i 

kontrast till den respondent som inte delaktiggjorde barnet under uppföljningar alls, hen hade endast 

uppföljning med föräldrar. I tolkning utifrån Lee (2001) andas detta arbetssätt snarare ett gammalt 

paradigm, där barnet är en av huvudaktörerna men trots det inte ges utrymme för att inkluderas. 
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 Tidigare forskning av Andersson och Bangura Arvidsson (2006) och Socialstyrelsen (2013), visar 

även på liknande resultat, vilket var att ärendena inte följts upp i den utsträckning som de bör och att 

barn och föräldrar tvingats att hitta egna fungerande lösningar för umgänget. 

 Tre av respondenterna angav att det i vissa fall där umgänget pågått under en lång tid och från det 

att barnet varit litet inte alltid görs några uppföljningar.  I ett av dessa fall har det resulterat i att de haft 

barn som trott att umgängesföräldern bott i umgängeslokalen. Denna delprocess når i dessa fall inte 

upp till lägsta steget i Harts (1992) ickedelaktighetssteg. Ser man detta ur Lees (2001) perspektiv på 

becomings och beings är det tydligt att barnet här inte uppnår den status det innebär att vara en 

fullständig människa. Hade barnet setts som fullständiga människa hade det varit svårt att låta en 

insats pågå flera år utan höra barnet och ta hänsyn till barnets syn på insatsen  

 

Efter 

Fyra av sju respondenter hade inte ett möte med förälder och barn vid förlängning eller avslut av 

insatsen. Två av dessa angav dock att de hade för avsikt att alltid ha det men att det inte alltid blev så 

på grund av bristande resurser. Vi tolkar det som att delaktigheten i de två fall där respondenterna inte 

hade för avsikt att träffa barn och förälder inte når upp till lägsta steget i Harts (1992) 

ickedelaktighetsstege. De andra två respondenterna som hade för avsikt att alltid möta barn och 

förälder uppnår steg ett, nivå ett på Shiers (2001) delaktighetssteg eftersom det finns en vilja till att 

höra barnet men inga möjligheter. Liksom analys av tidigare resultat bekräftar även detta vad tidigare 

forskning på området av Andersson och bangura Arvidsson(2006), Fitzgerald och Graham (2011) och 

Socialstyrelsen (2013) visat. Vilket är att barnet inte delaktiggörs varken vid uppstart, planering eller 

avslut av insatsen. 

 

Påverkansfaktorer 

Hart (1992) menar att det är viktigt att barn görs delaktiga redan från tidig ålder för att kunna växa upp 

som ansvarsfulla och erfarna individer och att barn ofta är tillräckligt mogna för att delaktiggöras 

redan vid fem års ålder men att hänsyn till det individuella barnets mognad alltid måste tas i 

beaktande. 

 På frågan om huruvida ålder och mognad var av betydelse för graden av delaktighet i processen 

svarade sex av sju att den hade betydelse för om barnet delaktiggjordes eller ej. Den sjunde 

respondenten ansåg inte att ålder och mognad var relevant och att alla barn oavsett ålder ska 

delaktiggöras. Vi kan förstå den sjunde respondentens inställning till barns delaktighet utifrån Shiers 

(2001) steg 4 nivå 3. Respondenten delaktiggör barnet från början i processen och hen har integrerat 

delaktiggörandet i sitt dagliga arbete till den grad att delaktiggörandet ses som självklart och hens 
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skyldighet att uppnå. Den sjunde respondenten som också är en av de respondenter som sågs ha en 

sammarbetssdelaktighet tidigare i analysen ansåg inte att ålder var av betydelse. Vi tolkar det som att 

graden av delaktighet baseras i första hand på respondenternas syn på delaktighet och inte på deras 

ålder. Vilket stämmer överens med Arild Viis studie från 2014 där synen på delaktighet var det som 

avgjorde om barnet delaktiggjordes eller ej. 

 I det fall en respondent uteslöt barnet från planeringsmöten efter uppstartsmötet kan vi utifrån Lee 

(2001) tolka som en osäkerhet och okunskap kring hur barn ska bemötas eftersom situationen är 

oerfaren. De vuxna anser sig inte kunna leda barnet rätt och låter istället bli att försöka. För att detta 

fall som delprocess skulle kunna analyseras utifrån Harts (1992) ickedelaktighetsstege krävs det att 

barnen åtminstone är på plats vilket barnet i dessa fall inte är. 

 På frågan huruvida barns delaktighet var av vikt för insatsens resultat svarade sex av sju att de 

ansåg att den hade det. Vi tolkar det som att respondenternas inställning till barns delaktighet för 

positiv påverkan av resultatet visar på att respondenterna har ett perspektiv i enlighet med Lees (2001) 

beskrivna nya paradigm. De vuxna värdesätter barnens delaktighet och bidrag och har viss förståelse 

för varför barnet skall delaktiggöras. Den sjunde respondenten kunde inte svara på frågan om hen 

ansåg att barns delaktighet gjorde skillnad för resultatet utan ansåg istället att det som var av störst vikt 

för utkomsten av insatsen var föräldrarnas inställning. Enligt Hart (1992) och Lee (2001) kan man se 

det som att respondenten inte ser det kompetenta barnet med stor kapacitet och förmåga att bidra. 

 Respondenterna i vår studie var alla överens om att det var av vikt att ständigt utvecklas och lära 

sig nya sätt för att delaktiggöra barn och att man aldrig var fullärd som familjerättsekreterare. Enligt 

Lee (2001) är detta synsätt det nya paradigmet, att vi alla är becoming och ingen är beeing. Vi är i 

ständig utveckling oavsett om vi är vuxna eller barn, och den vuxna kan inte längre säga sig sitta på 

alla expertis när det gäller barn och barns behov. 

 En av våra respondenter kände inte själv att hen hade tillräckligt utbildning för att delaktiggöra 

barn och ville ha en tydlig mall för hur hen skulle arbeta praktiskt med delaktiggörandet av barnet.  

Denna utbredda kritik mot avsaknaden av arbetsmetoder kan analyseras som att i sitt delaktiggörande 

av barn nå en lodrät täckande nivå ett av samtliga steg i Shiers (2001) delaktighetssteg, men där 

möjligheterna (nivå två) uteblir. Respondenderna är beredda att lyssna, beakta och delaktiggöra barn 

men anser sig inte ha möjligheterna vilket resulterar i att delaktiggörandet förhindras. 

 Vid sammanfattande analys av barns delaktighet kan vi se att flera delprocesser i verkställandet av 

insatser innehåller viss delaktighet. Men när vi zoomar ut och överblickar delaktiggörandet av barn i 

insatsen i sin helhet ser vi att även om förberedelse, information och trygghet under processen är 

viktigt för barnet, är det inte att uppnå delaktighet. En övergripande tolkning hamnar istället i Harts 

(1992) ickedelaktighetsstege på nivån av symbolvärde, barn är med som en symbolisk gest genom 
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processen. En process dem 1) inte valt att delta i, 2) inte varit delaktiga i att utforma grunden för eller 

3) kunnat få en rimlig öppning avbryta helt om dom inte vill mer. Beslutet för insatsen är redan satt, 

utan barnets delaktighet, vilket gör delprocessernas delaktighet längs vägen till översiktligt tom 

delaktighet. 

 Tidigare studier gjorda av Andersson och Bangura Arvidsson (2006, 2009), Ekbom och Landberg 

(2007), Fitzgerald och Graham (2011), Socialstyrelsen (2013) samt Bergman (2016) visar alla på 

liknande resultat, det vill säga att det råder stora brister i delaktiggörandet av barn i insatsen och att 

barn ibland inte delaktiggörs alls. 

 

Vuxenfokus 

Intervjuämnet om barn som brottsoffer i umgänge med våldsutövande förälder kom upp i de flesta 

intevjuer trots att ämnet inte aktualiserades av intervjuaren, vilket bekräftar att det fortfarande är en 

rådande problematik. Hot och/ eller våld som vanligt förekommande i familjer som får insatsen 

umgängesstöd bekräftas av tidigare forskning (Bergman 2016; Andersson & Bangura Aridsson, 2006; 

2009; Forsberg & Pösö, 2007; Ekbom & Landberg, 2007). Att våra respondenter närmast uteslutande 

berättar och uttrycker sig om barnet som bor hos mamma, pappa som umgängesförälder och pappa 

som den våldsutövande föräldern i de fall den problematiken finns, är inte heller något avvikande i 

relation till tidigare forskning (Bergman, 2016; Andersson & Bangura Arvidsso, 2009). Att umgänge 

fortfarande tillåts trots detta analyserar vi ur Lees (2001) teorier om gamla preferensuppfattningar om 

barnet som inkomplett och i behov av guidning. Vilka är motsatsen till dess föräldrar som ohotade 

guider till sina barn, i dessa fall även när de utövar våld mot barnet eller annan i familjen. Den vuxne 

anses trots sina defekter fortfarande vara en kapabel förälder och standardvuxen. 

 Flera respondenter uttryckte att dessa insatser andades ett felaktigt påtvingat förhållningssätt i 

verkställandet av insatsen, men att domen om beslutet låg hos Tingsrätten. Flertalet respondenter 

problematiserar kring tingsrättens beslut som grundande för hela insatsens förhållningssätt kring 

vuxenperspektivet. Att se på berättelserna om Tingsrätten utifrån Lees (2001) teorier tolkas ha ett om 

än starkare becoming and being-perspektiv där fokus främst ligger på en god och nära kontakt med 

föräldrarna och inte på barns rätt till trygghet i första hand. 

 Vi tolkar flera av respondenternas uttryck som att det fanns en önskan om att det skulle ske ett 

paradigmskifte hos socialtjänst och tingsrätt, där de vuxnas behov inte längre skulle gå för barnens. 

Standardiserade domar, omotiverade beslut och otillräckliga resurser kan tolkas ligga som en barriär 

för paradigmskiftet som Lee (2001) skriver är på ingång. I Andersson och Bangura Arvidssons studie 

från 2006 lyfte flera av de professionella som intervjuades frågan om barn ska ha umgänge med sina 

föräldrar till vilket pris som helst. Detta var även något som tre av våra respondenter problematiserade 

kring. De ansåg att det viktigaste var att se till barnets individuella behov och att dessa inte alltid var 
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att ha en nära och god kontakt med sina föräldrar. Dessa tre respondenter ansåg även att det först 

skulle utredas huruvida barnet blivit utsatt för våld i det fall det fanns misstankar om det.  Detta för att 

säkerställa att barnet inte träffar en förälder som sedan inte visar sig vara bra för barnet. något de varit 

med om vid flertalet fall men även för att barnet ska få den traumahantering barnet har behov av innan 

hen eventuellt återupptar kontakten med föräldern. I de fokusgruppsintervjuer som Socialstyrelsen 

(2013) gjorde med professionella framgick liknande resonemang, där de professionella ansåg att 

barnet i några fall hade behov av att avbryta kontakten med föräldern för att bearbeta traumatiska 

händelser och att en normalisering av umgänget inte var möjlig i det fall barnet inte fått 

traumahantering. 

 Vidare visar forskning av Bergman (2016) att det krävs ytterligare insatser för att kunna lösa 

föräldrarnas djupa konflikt och problematik. Detta aktualiseras också av tre av våra respondenter. 

Enligt våra respondenterna hinner de inte alltid delaktiggöra barnet då föräldrarnas problematik och 

konflikt tar upp all tid.  
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Slutsats 

Syftet med uppsatsen var tvådelat; att undersöka hur familjerättssekreterare arbetar för att tillgodose 

barns rätt till delaktighet i beslut och genomförande av insatsen umgängesstöd samt att undersöka 

familjerättssekreterares uttryck kring vuxen-/ och barnfokus i insatsen och dess påverkan av insatsen. 

 Studieresultatet visar att barn till viss mån delaktiggörs i delprocesser av insatsen. Alla barn får 

information om insatsen i form av ett uppstartsmöte med familjerättssekreteraren och föräldern. 

Barnen får komma på studiebesök i lokalen och träffa umgängesstödjarna innan insatsens början. De 

mindre barnen hade en längre inskolningsperiod för att säkerställa att barnen kände sig trygga med 

lokalen innan umgänget satte igång, något som även erbjöds större barn i de fall det fanns ett behov av 

det. Vid dessa informationsmöten angav fem av sju respondenter att de alltid informerade barnet att 

barnets rätt till att avbryta umgängestillfället i det fall det inte kändes bra för barnet. De två som inte 

informerade barnet om hens rätt att avbryta umgängestillfället gjorde inte det då de ansåg att det var 

umgängesstödjarens ansvar att se om och när ett umgänge skulle avbrytas och tillgodosåg inte barnets 

rätt att få möjligheten att kunna avbryta själva. Dock angav alla respondenter att det i vissa fall inte 

gick att genomföra insatsen i det fall barnet vägrade träffa umgängesförälder. Detta då de inte tvingade 

barn till att göra någonting de uttryckte en så stark vilja emot. 

 Två av sju respondenter delaktiggjorde alltid barnet vid själva planeringen av insatsen. Dessa två 

respondenter sökte alltid efter lösningar som i så stor mån som möjligt kändes bra för barnet. 

Resterande fem respondenter delaktiggjorde inte barnet utan planerade istället umgänget tillsammans 

med föräldrarna. Vidare angav en av dessa fem respondenterna att hen undvek att delaktiggöra barnet 

vid planeringen då hen inte ville riskera att barnet skulle tro att hen kunde påverka insatsen. En av de 

två respondenter som delaktiggjorde barnet i planeringen av umgänget lät även barnet sätta upp regler 

som umgängesföräldern skulle hålla sig till under umgängestillfället. Detta för att så långt som möjligt 

göra det tryggt för barnet att träffa umgängesföräldern i lokalen. Dessa regler överlämnades till 

umgängesföräldern och umgängestödet.  Enligt respondenten förklarade hen alltid för 

umgängesföräldern att det var barnets regler som gällde och om detta inte hölls så skulle umgänget 

utebli. Samma respondent hade alltid ett uppföljningsmöte med barnet efter ett umgängestillfälle och 

telefonkontakt med umgängesstödjaren efter helgen för att höra sig för hur umgänget gått och om 

förälder hållit sig till reglerna. Resterande sex respondenter hade istället uppföljning med barnet först 

efter tre- fyra umgängestillfällen trots att det i SOSFS 2012:4 står att en uppföljning alltid skall ske 

efter första umgängestillfället och istället för telefonkontakt med umgängesstödjaren inhämtade de 

information om umgänget gått via mail. En av dessa sex hade inte med barnet vid uppföljningen, något 

hen dock påpekade att de arbetade med att förbättra. Samma respondent angav även att de i framtiden 

planerade att ha möte med umgängesstödjarna en gång i månaden för att få bättre samarbete och 
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uppföljning kring varje barn. Något som också aktualiserades av tre respondenter var att uppföljningen 

ibland fungerat så pass dåligt att det fått allvarliga konsekvenser för barnet. 

 Vid förlängning och avslut av insatsen var det tre respondenter som alltid hade möte med barnet 

medan resterande fyra inte delaktiggjorde varken barn eller föräldrar vid förlängning och/ eller avslut. 

Två av de som inte delaktiggjorde barnet och föräldrar vid förlängning och avslut angav att det var på 

grund av brist på tid och resurser och att de hade för avsikt att alltid ha det med barnet men att detta 

inte alltid fullföljdes. 

 Vi tolkar det som att det överlag finns en vilja att delaktiggöra barn och sätta barns behov främst 

men att familjerättssekreterarna har en bristande kunskap om vad delaktighet bör innebära för barn i 

praktiken och brist på riktlinjer för hur barn skall delaktiggöras i processen. Detta leder till att de flesta 

barn enbart informeras och ibland inte ens det. Vidare visar resultatet att det inom verkställandet av 

dessa insatser råder ett tydligt vuxenfokus där föräldrar delaktiggörs i processen men inte barnet. 

 Tillgodoseendet av barns rätt till delaktighet är alltså lågt överlag i studiens resultat och endast tre 

respondenter uttryckte ett djupare missnöje över dessa brister. Samtliga intervjuade uttryckte sig 

däremot på ett sätt som tolkas som att de har viss kunskap kring barns rätt till delaktighet; de har 

kunskap om lagen, men tolkas inte alltid veta hur det ska ske i praktiken. Resurser i form av tid och 

personal uttrycks som den största hindret för ökat tillgodoseende av delaktighet för barn. Okunskap 

om hur man faktiskt delaktiggör barn uttryckte sig bara tre respondenter som ett annat hinder. Det 

uttrycktes en önskan om att få rutiner och mallar för att tillgodose barns delaktighet, något som inte 

fanns för verkställandet av umgänge på någon av våra respondenters arbetsplatser. 

 Stort missnöje och andra största gemensamma nämnare i kritiken mot vad som hindrar delaktighet 

för barn i insatsen är Tingsrättens arbete i beslut om umgängesstöd.  Tingsrättens beslut anses av 

flertalet respondenter vara omotiverade (varför ska barnet ha umgänge), grovt tidsoptimistiska, 

standardiserade (exempelvis tidslängd för umgängestillfälle) och oanpassade efter vad 

familjerättskontoret faktiskt kan verkställa. De var alla eniga i att de ville se ett större samarbete 

mellan familjerätt och Tingsrätt gällande beslut för umgänge. I dagsläget fungerar samarbetet mellan 

Tingsrätten och familjerätten inte tillräckligt bra och kommunikationen dem emellan är minimal. 

Något som i slutändan går ut över barnet. 

 Studiens resultat kring familjerättssekreterarnas vuxen-/ barnfokus fick tre framträdande 

huvudriktningar; umgänge vid förekomst av våld i hemmet, tillit till föräldrarnas rätt/ förmåga/ ansvar 

och kritik mot Tingsrätten. Umgänge vid förekomst av/ misstankar om våld i hemmet var något som 

aktualiserades utav samtliga respondenter trots att ämnet inte påtalades utav intervjuaren. Tre av 

respondenterna tolkades ha ett tydligare barnperspektiv än de andra respondenterna då de uttryckte att 

det kanske inte alltid var bra för barnet att ha umgänge med en förälder som brukat våld mot barnet/ 
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och eller boendeföräldern och ifrågasatte Tingsrättens domar i vissa av fall. De menade på att 

förälderns rätt till sina barn ibland vägde tyngre än barns rätt till trygghet och att barn inte sågs som 

brottsoffer i den utsträckning de faktiskt var. Vidare menade de på att Tingsrätten inte borde besluta 

om umgänge i det fall det pågick en vårdnadsutredning pararellt. Detta då det var att använda barnen 

som verktyg och hoppas på det bästa Enligt tre av våra respondenter beror den bristande delaktigheten 

av barn i insatsen till stor del på att de vuxnas konflikter och djupa problematik tar upp all tid. Det blir 

ett allt för stort fokus på hur de vuxna ska förhålla sig till och hantera insatsen och för lite fokus på 

barnet och barnets behov. 

 Vår slutsats stämmer till stor del överens med den tidigare forskning gjorda av Andersson och 

Bangura Arvidsson (2006, 2009), Ekbom och Landberg (2007), Forsberg och Pösö (2008), Fitzgerald 

och Graham (2011), Socialstyrelsen (2013) samt Bergman (2016) som vi presenterat i vår studie. 

Vilket är att barns rätt till delaktighet i insatser som rör dem inte beaktas i den grad den bör av 

familjerättssekreterarna. Vidare visar vårt resultat i likhet med tidigare forskning av Andersson och 

Bangura Arvidsson (2006, 2009), Forsberg och Pösö (2008) att barnen måste anpassa sig till de vuxna 

och att fokus blir på de vuxna och inte barnet och dess behov. 

 Att det råder brist på samsyn mellan Tingsrätt och familjerätt är även något som Andersson och 

bangura Arvidsson (2006) tar upp vilket vi också sett i vår studie. Att barn är närmst osynliga och utan 

åsikter i de domar som föranlett till insatsen tas upp av Ekbom och Landberg (2007). Vidare ansåg 

socialstyrelsen att det inte fanns ett bra samarbete mellan Tingsrätt och socialnämnd. Detta är något tre 

av våra respondenter också pratat om som ett hinder för barns delaktighet i vår studie. 

 Hot och/ eller våld som vanligt förekommande i familjer som får insatsen umgängesstöd bekräftas 

av tidigare forskning (Bergman 2016; Andersson & Bangura Aridsson, 2006; 2009; Forsberg & Pösö, 

2007; Ekbom & Landberg, 2007). De professionella i Andersson och bangura Arvidssons studie från 

2006 problematiserar de professionella även över huruvida barn och föräldrar skall ha umgänge till 

vilket pris som helst. I vår studie aktualiseras detta av tre av våra respondenter som ansåg att det bästa 

för barnet ibland istället kan vara att få avsluta ett umgänge som inte fungerar för barnet. 

 Vad denna studie visar på och som inte går att se i den tidigare forskning vi aktualiserat, är den 

feldefinition av barns delaktighet som tycks vara utbredd. Vi ser att delaktighet i många fall uppfattas 

stanna vid ett typ av uppfyllt informationskrav, vilket vi via analys ur delaktighetsstegar förstår i sig 

självt inte uppfyller någon som helst nivå av delaktighet. 
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Diskussion 

 

Det är vår uppgift, som vuxna, att säkerställa alla barns mänskliga rättigheter. Den gamla synen på 

barn som inkompletta och ovetande, utan förmåga till att fatta egna beslut kring vad som är bäst för 

dem är inte längre gångbar inom socialtjänsten. Vi vet bättre. Ändå verkar det som att det fortfarande 

råder en oförståelse för varför barn skall delaktiggöras och vad den delaktigheten (eller 

ickedelaktigheten) innebär för barnet i praktiken. 

 Våra respondenter arbetar alla på familjerättsenheter, samtliga ansåg att barns delaktighet var 

viktigt och alla respondenter uttryckte en vilja till att delaktiggöra barn. Ändå rådde det en enorm 

diskrepans mellan hur de olika familjerättsekreterarna delaktiggjorde barn och ibland direkt medvetet  

ickedelaktiggjorde barn. Anledningarna till brist på delaktighet uttrycktes vara många, men framförallt 

angavs bristande resurser och tid som ett hinder samt de vuxna och deras problematik och svårigheter 

att samarbeta. Något som enligt några respondenter gör att föräldrarättssekreterarn  även måste arbeta 

behandlande med föräldrarna för att umgänget ska fungera. Kan det vara så, att budgetskillnader i de 

olika familjerättsenheternas blir så stora att det påverkar familjerättssekreterarnas handlingsutrymme i 

denna grad? Eller beror den bristande delaktigheten på familjerättssekreterarnas syn på vad delaktighet 

innebär, en okunskap och bristande riktlinjer? Sven Arild Vis publicerade 2014 en studie gällande 

barns delaktighet i insatser. Det han kom fram till var att socialsekreterarna hade två olika sätt att se på 

vad delaktighet innebar, det ena var konsultativ delaktighet, vilket innebar att barnet hördes men dess 

åsikter beaktades inte. Det andra var en sammarbetsdelaktighet, något som innebar att barnets vilja och 

åsikt beaktades och hade en påverkan på besluten i den mån det var möjligt. Huruvida barn 

delaktiggjordes berodde därmed på vem barnet fick som handläggare och inte så mycket på de yttre 

omständigheterna. Skillnaderna i hur våra olika respondenter pratade och problematiserade kring barns 

delaktighet och nuvarande situation var så kraftig att det ingav en känsla av att tidsresurser kanske inte 

är den största påverkansfaktorn till hur barnet delaktiggörs, utan att deras inställning till delaktighet 

var det som avgjorde hur de delaktiggör barnet. 

 Vår tanke var att analysera lågt delaktiggörande med Harts ickedelaktighetsstege (1992). Men det 

visade sig snart att mycket av resultatet inte går att analysera med dessa steg, eftersom nivån av 

ickedelaktighet är så låg i studieresultatet att det inte når upp till lägsta mätbara nivå med den valda 

teorin. Lägsta steget i denna stege är manipulation, men det kräver att barnet faktiskt är där. Vi valde 

att behålla teorin eftersom det är talande i sig; en ickedelaktighetstege som inte nås upp till. Eftersom 

barns delaktighet överlag var så låg i analysperspektiv, valde vi i jakt på någon ljusglimt att analysera 

delaktigheten i delprocesserna av verkställandet, men det var tyvärr inte ofta vi såg någon form av 

betydande delaktighet i delprocesserna heller. 
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 Lees (2001) teorier om becoming and beings blev i analysen talande för hur vi kan se att vuxna 

handlar med välvilja men att de inte reflekterar tillräckligt mycket över vilken kunskap barnen besitter 

och att de faktiskt kan och bör få bidra med viktig information kring sin situation. Många av våra 

respondenter uttrycker att de besitter all den kunskap som behövs om barn för att kunna fatta adekvata 

beslut om barnet och vad dess behov är utan att tillfråga barnet först. Men de tycks glömma bort att 

barn är individer och inte en homogen grupp med likvärdiga behov. 

 Av våra resultat får vi också uppfattningen att barn trots att de utsatts för psyksisk och/eller fysisk 

misshandel av umgängesförälder ofta får insatsen tilldelad av Tingsrätten och att barn inte sågs som 

brottsoffer i dessa sammanhang. Något som vi tolkar som höjden av ett vuxenperspektiv; att bortse 

från barn som brottsoffer. Vilka andra tvingar vi på att umgås med deras förövare? Har barn verkligen 

behov av sina föräldrar till vilket pris som helst eller handlar det om att de vuxna har rätt till sina barn 

oavsett hur de agerat i sin föräldraroll. Detta gör att vi, precis som en av våra respondenter påpekade, 

ibland får uppfattningen att barn döms till umgänge, då barnet inte har något att säga till om och inte 

tillfrågas om dess åsikter om ett eventuellt umgänge. 

 En av våra respondenter visade oss att det är möjligt att alltid delaktiggöra barn och så långt som 

möjligt ta hänsyn till barnets vilja i insatsen. Hens inställning var att alla barn, oavsett ålder skall 

delaktiggöras genom hela processen och att barn ska kunna ställa krav på umgängesföräldern. Denna 

respondent arbetssätt är det som vi sett genom hela vår studie skilja sig från de andras arbetssätt. Hens 

barnsperspektiv är cementerat i hens arbetsgång. Det visar oss att det är möjligt att delaktiggöra barn, 

det måste bara finnas en vilja och tillräckligt med kunskap för att skapa de bästa förutsättningar för 

delaktighet. 

 Att inte delaktiggöra barn har större konsekvenser än att barnet inte kan vara med och praktiskt 

utforma ett eventuellt umgängesstöd. Även om umgänget lyckosamt ur samtliga perspektiv senare 

skulle vara gynnsamt för samtliga inovolverade, kvarstår den faktor att barnet ickedelaktiggjordes. 

Vad lär vi barnet när vi inte delaktiggör dem i beslut och situationer som rör dem? Kanske snarare; 

vilka viktiga lärdomar går de miste om? Dem går miste om att få bekräftat att deras åsikt väger tungt, 

att de har rätt att höras och involveras i planering, genomförande, och uppföljning. De har rätt att prata 

och lyssnas till i anslutning till alla typer av beslut som rör dem, oavsett ålder och mognad. Enligt Hart 

(1992) är det orealistiskt att förvänta sig att barn ska växa uppt till ansvarsfulla, deltagande individer 

med social kompetens om vi inte delaktiggör dem redan från tidig ålder och lär dem att samverka med 

andra. Något som vi anser är av vikt att verkligen medvetandegöra oss om och någonstans måste man 

börja. Tingsrätt och familjerätt är de ultimata platserna att påbörja och arbeta för en ny norm, att skapa 

ringar på vattnet och rutiner där barn hörs och påverkar. Utbilda familjerättssekreterare i delaktighet, 

arbetsmetod och barnsamtal. Att stärka kunskapen och metoden bör ge mer utdelning för barnet  i 
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jämförelse med att tillsätta mer resurser. Risken med att öka resurserna innan kunskapen är att köerna 

blir mindre, men ickedelaktigheten kvarstår. 
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Vidare forskning 

Ett område som behöver forskas vidare på är hur domstolen delaktiggör och arbetar med barns bästa 

vid beslut om umgängestöd. Detta då många av våra respondenter uttrycker ett starkt missnöje och 

ifrågasättande av motiveringen bakom vissa av domstolens beslut gällande umgängesstöd. Ett annat 

givet område att föreslå för vidare forskning efter denna studie är området för när barn har umgänge 

med förälder som brukat våld mot barnet och/ eller förälder, även när barn som lever på skyddat 

boende ska ha umgänge med förälder via umgängesstöd. Det kan i dessa fall vara mycket svårt att 

säkerställa boendeförälderns säkerhet och inte röja det skyddade boendet eftersom umgängesföräldern 

kan följa efter boendeföräldern efter avslutat möte. Detta var något som ett fåtal av våra respondenter 

var mycket förtvivlade över att det inte reglerades bättre. 

 Vi skulle gärna se att det forskas mer om varför domstolen tar intermistiska beslut om umgänge när 

det samtidigt pågår en barnavårdsutredning. Också detta var ett ämne som våra respondenter 

aktualiserade då flertalet av dem varit med om att de satt igång ett umgänge som sedan fått avslutas. 

Detta på grund av att en relation med umgängesföräldern bedömts som skadlig för barnet och att 

barnet istället för umgänge behöver traumahantering. 

 Sist men inte minst behövs det givetvis forskas på hur vi delaktiggör barn bäst efter de 

förutsättningar som råder. Vilken kunskap och vilka metoder saknas? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
 Kan du berätta för mig vilka erfarenheter och kunskaper du anser vara viktiga i ditt arbete med att 

skapa delaktighet vid insatsen umgänge med förälder via umgängesstöd? Som handläggare? 

 

 Hur informeras barnet om dess rättigheter vid umgänget med besöksföräldern? 

 

 Kan du beskriva för mig hur föräldern och barnet får tillräckligt med kunskap för att kunna vara 

delaktiga i planeringen av insatsen? 

 

 

 Hur informeras förälder och barn om vad barnet har för möjlighet att påverka insatsen? 

 

 Vad skulle du säga är de största utmaningarna i ditt arbete när det gäller barns kontakt med föräldrar 

via umgängesstöd? 

 

 Hur tillgodoser socialtjänsten barnets rätt till delaktighet vid den praktiska planeringen av umgänget i 

mötet med barnet? 

 

 

 Kan du berätta för mig hur du planerar mötena för att skapa förutsättningar för barnet att vara 

delaktig? 

 

 Vilken betydelse anser du att barnets ålder och mognad har för omfattningen av delaktighet? 

 

 

 Hur förbereds barnet för mötet med umgängesstödjaren och förälder? 

 

 I vilken omfattning dokumenteras barnets upplevelser av ett genomfört möte? 

 

 

 Har barnet möjlighet att bestämma var umgänget ska ta plats och hur länge? 

 

 Hur görs barnet delaktig vid uppföljningen av insatsen? 

 

 

 Hur utvärderar ni hur umgänget fungerat tillsammans med barnet? Umgängestödet. 

 

 Hur informeras och tillfrågas barnet inför förändring och avslut av insatsen? Hur gör detta? 

 

 

 Vilken roll har barnet vid val av umgängesstöd? 

 

 På vilket sätt möjliggörs det för barnet att lära känna umgängesstödjaren innan insatsen börjar? 

 

 Hur informeras barnet om vad de kan få för hjälp av umgängesstödjaren i umgänget med föräldern? 

Vem informerar barnet om detta? 

 

 

 Hur får barnet möjlighet att uttrycka egna tankar om hur de anser att umgängesstödjaren skall vara för 

att vara till stöd för barnet under umgänget? 
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 Hur informeras barn och förälder om vad umgängesstödjarens ansvar och befogenhet innebär? 

 

 

 Anser du att det ofta råder en diskreptans mellan vad barn och socialsekreterare anser vara delaktighet 

och vad den innebär för barnet i praktiken? 

 

 Hur viktig anser du att barns delaktighet är för insatsen resultat? 

 

 

 Anser du att du har tillräckligt med utbildning? 

 

 

Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej! 

Våra namn är Sara Zacharias och Maria Palin, vi läser termin 6 av 7 på socionomprogrammet vid 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Vi arbetar just nu på vårt examensarbete som skall skrivas 

denna termin. 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilka sätt familjerättssekreterare arbetar med att 

uppfylla Barnkonventionens krav på barns rätt till delaktighet i frågor som rör planering, 

uppföljning och umgänge med förälder via umgängesstödjare. 

Vi söker nu deltagare att intervjua till denna studie. Intervjun kommer att ta ca 45-60 min och 

kan komma att spelas in i de fall deltagaren godkänner detta. Materialet kommer att förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Vid presentationen av resultatet kommer 

deltagarna avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till den enskilda individen. 

Deltagandet bygger på frivillighet och deltagaren kan när som helst avbryta intervjun utan att 

ange orsak till detta. 

Vi undrar om du vill vara en del av vår studie genom att medverka i en intervju. Du får välja tid 

och plats för intervjun. Om det finns möjlighet att genomföra intervjun inom de närmsta två 

veckorna skulle detta föredras. Du är välkommen att ringa eller maila Sara om du har några 

frågor angående studien.  

Med vänlig hälsning 

Sara Zacharias 

Studerande 


