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Ord- och förkortningslista 
Boendeförälder = den förälder barnet stadigvarande bor hos 

Umgängesförälder = barnets andra förälder som barnet träffar vid umgängestillfällen 

Umgängesperson/personer = personer som arbetar i umgängesstödslokalerna, i texten 

benämns ibland dessa personer som ”personal”. 

FR = Familjerätt 

TR = Tingsrätt 

FB = Föräldrabalken 

SoL = Socialtjänstlagen 
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Sammanfattning 

Rapporten beskriver fyra kommuners arbete med umgängesstöd i en för ändamålet 

specifikt avsedd lokal. Umgängesstöd utifrån domstolsbeslut i TR är en åtgärd som kan 

bli aktuell när föräldrarna inte på egen hand når en lösning om hur umgänget med deras 

gemensamma barn ska se ut. I denna typ av fall är det vanligt att en förälder som inte 

bor tillsammans med barnet har umgänge med barnet med någon typ av stöd från 

familjerätten. Syftet med undersökningen har varit att: ge en beskrivning av 

forskningsläget gällande umgängesstöd samt att beskriva de fyra kommunernas 

verksamheter och identifiera likheter och skillnader i verksamheterna samt att föra en 

diskussion om dessa. Tre frågeställningar har behandlats i rapporten: 

 

1/ Hur ser deltagande föräldrar, umgängespersoner, familjerättssekreterare samt chefer 

på verksamheten och dess målsättning? 

2/ Vilka likheter och skillnader framträder mellan de fyra kommunernas 

umgängesverksamheter? 

3/ Hur uppfattar inblandade aktörer (föräldrar, umgängespersoner, 

familjerättssekreterare samt chefer) möjligheterna att nå målsättningen med 

umgängesstöd inom ramen för verksamheten? Vilka faktorer i verksamheten kan anses 

inverka positivt och negativt på verksamhetens målsättning? 

För att finna svar på frågeställningarna har aktörer (chefer, familjerättssekreterare, 

umgängespersoner och föräldrar) i verksamheterna intervjuats. 

 

Studiens resultat visar att verksamheterna i de fyra kommunerna är relativt lika 

skillnader kommunerna emellan är i huvudsak på detaljnivå. Deltagande familjer och 

umgängespersonerna själva upplever att det finns en otydlighet kring 

umgängespersonernas roll i verksamheten. En otydlighet som ibland försvårar 

verksamheten och dess målsättning. Kontinuitet är ett viktigt ledord i verksamheten. 

Kontinuitet vad gäller personal i lokalen, att verksamheten sker i samma lokal varje 

gång bidrar till att barn och föräldrar känner sig trygga vilket inverkar gott på 

verksamheten. En god lekyta är väsentlig för verksamheten. Är lokalen för liten kan det 

inverka negativt på målsättningen med verksamheten. Att det finns en flexibilitet hos 

umgängespersonerna vad gäller föräldrars lämningar och hämtningar i lokalen (så att 

föräldrar inte behöver mötas i lokalen) är enligt deltagarna i studien en förutsättning för 

att verksamheten ska fungera. Avslutningsvis framförde i princip samtliga intervjuade i 

studien behovet av parallella insatser från familjerättens sida riktade till föräldrarna då 

de ansåg att det ofta är föräldrarnas konflikt som förhindrar att målsättningen med 

umgängesstöd uppnås, nämligen att föräldrarna efter en tid med stöd löser 

umgängesfrågan för sina barn på egen hand. 
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Inledning 

Denna rapport beskriver fyra kommuners arbete med umgängesstöd i en för ändamålet 

specifikt avsedd lokal. Varje år är cirka 54 000 barn med om att deras föräldrar separerar 

(SCB, 2013). I föräldrabalken kan man läsa att barn ” skall ha rätt till umgänge med en 

förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och 

föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt” (SFS 1949:381 6 Kap 

§ 15a). I majoriteten av fallen när föräldrar väljer att gå skilda vägar och separera löser 

föräldrarna frågan om umgänge sinsemellan. Oftast utan någon hjälp från utomstående 

och i vissa fall med hjälp av till exempel samarbetssamtal vid familjerätten (Andersson 

& Bangura-Arvidsson, 2006b). Drygt 30 % av dessa drygt 50 000 barn bor efter 

separationen växelvis hos sina båda föräldrar (SOU 2011:51).  I vissa fall är dock 

konflikten mellan föräldrarna av allvarligare eller mer svårlöst slag. Föräldrarna kan ha 

stora svårigheter att samarbeta. Ibland kan det ha funnits våld i relationen, den ena 

föräldern kanske har en missbruksproblematik vilket gör att den förälder som barnet bor 

hos känner tveksamhet och oro över att det gemensamma barnet ska träffa sin andra 

förälder. Just boendeförälderns oro är enligt kommunerna ett vanligt skäl till att beslut 

fattas om umgängesstöd (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I andra situationer kan det röra sig om föräldrar som varit frånvarande från sitt barns liv 

under längre perioder efter separationen från barnets andra förälder (boendeföräldern) 

och att boendeföräldern har tveksamheter kring att låta barnet träffa den förälder 

(umgängesföräldern) hen inte sett under lång tid. I dessa situationer, där det ofta även 

pågår en vårdnadskonflikt mellan föräldrarna, blir det upp till domstolen (i 

familjeärenden Tingsrätten, vidare kallad TR) att besluta om det som rör umgänge 

mellan barn och föräldrar.  

 

I vissa fall anser TR att frågan om umgänge är något föräldrarna kan behöva en 

inledande hjälp med. I ett sådant fall kan TR med stöd i föräldrabalken (SFS 1949:381 

6 kap § 15 c) besluta om speciellt stöd till föräldrarna, så kallat umgängesstöd.  

I Socialstyrelsens rapport (2013) om umgängesstöd kan man läsa att landets 

socialnämnder under 2012 genomförde 7500 utredningar avseende boende och 

umgänge och lämnade upplysningar till tingsrätten gällande 9800 barn. Upplysningar 

innehåller inte någon utredning eller förslag till beslut från familjerättens sida utan rör 

sig vanligtvis om föräldrarnas berättelse samt utdrag från socialtjänstens register samt i 

vissa fall belastningsregistret. Under de senaste 10 åren har antalet barn som är föremål 

för utredning angående boende och umgänge ökat med 15 procent i landet i stort. Frågan 

om boende och umgänge är således en fråga som berör ett relativt stort antal barn 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Vad är umgängesstöd? 
Umgängesstöd utifrån domstolsbeslut i TR är en åtgärd som kan bli aktuell när 

föräldrarna inte på egen hand når en lösning om hur umgänget med deras gemensamma 

barn ska se ut. I denna typ av fall är det vanligt att en förälder som inte bor tillsammans 

med barnet (fortsättningsvis kallad umgängesförälder) framför en önskan om umgänge 
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med barnet. Det åligger då TR att utifrån föräldrabalken och med stöd i den utredning 

som socialnämnden genomfört besluta om att ett umgänge ska ske, samt vilket form det 

ska ta. Initiativ till umgänge kan även tas av socialnämnden och det åligger även då 

tingsrätten att besluta i frågan. TR gör en bedömning av barnets behov och anser 

tingsrätten att umgänge bör ske men att det finns behov av stöd och inledande 

observation av umgänget mellan barn och förälder kan de ”besluta att en person som 

utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget” (SFS 1949:381 6 kap § 15c). 

Denna utomstående persons medverkan vid umgänget kallas umgängesstöd. 

Umgängesstöd är dock något som enligt lagstiftaren endast skall ske under begränsad 

tid då det framgår i förarbetena till lagen att domstolen innan de beslutar måste göra en 

bedömning om förutsättningar finns för att umgänge mellan barn och föräldrar på sikt 

kan ske utan myndigheters inblandning. Hur många barn i landet som i dagsläget får 

insatsen umgängesstöd utifrån beslut i tingsrätten saknas det officiell statistik på, men 

Socialstyrelsen uppskattar utifrån sin nyligen genomförda undersökning att det under 

det senaste året (2013) rört sig om minst 1400 barn och i de flesta fall är barnen 3-8 år 

gamla (Socialstyrelsen, 2013). Till dessa 1400 barn ska även de barn som får 

umgängesstöd i enlighet med Socialtjänstlagen (se nedan) adderas. Som framgår av 

texten ovan har alltså barn rätt att träffa båda sina föräldrar men som ”socfamrätt.se” 

understryker på sin hemsida (som informerar om familjerättsliga frågor) innebär rätten 

inte någon plikt för barnet att träffa den förälder hen inte bor med. Det innebär inte heller 

att den förälder barnet inte bor med har rätt att träffa sitt barn (www.socfamratt.se). Med 

andra ord bör barns rätt ha företräde framför föräldrars rätt. 

Umgängesstöd kontra umgänge tillsammans med kontaktperson 

Umgängesstöd är ett relativt nytt begrepp. I lagtext infördes begreppet så sent som 2010 

när tillägg om umgänge mellan barn och föräldrar fördes in i föräldrabalken. Före år 

2010 kunde familjer som var i behov av stöd vid umgänge ansöka om detta i enlighet 

med Socialtjänstlagen (vidare SoL). En möjlighet som för övrigt fortfarande finns se 

3kap 6§ SoL. Domstolen kunde före 2010 även i mål rörande vårdnaden om barn i 

samband med sitt beslut lämna instruktioner för hur umgänget mellan barn och den 

förälder som barnet inte bodde hos skulle ske även om det före år 2010 inte fanns något 

explicit lagstöd för detta i FB. Sedan år 2010 finns som nämnts bestämmelser om 

umgängesstöd samt beslut rörande detsamma infört i FB. 

 

För att undvika begreppsförvirring i föreliggande rapport är det inledningsvis av vikt att 

klargöra skillnaden mellan begreppen umgängesstöd och den typen av umgänge som 

sker i närvaro av en kontaktperson utsedd av socialtjänsten. När begreppet 

umgängesstöd används i lagtext och offentliga sammanhang i texter skrivna efter 2010 

avser det umgänge mellan barn och förälder som sker i närvaro av en person utsedd av 

socialnämnden efter ett beslut i domstol (TR). Regler och riktlinjer för denna typ av stöd 

vid umgänge baseras på lagtext i Föräldrabalken (FB).  

 

Föräldrar och barn kan som nämndes ovan också få en kontaktperson utsedd av 

socialtjänsten som kan vara med föräldrar och barn när de träffas. Denna typ insats 

baseras på skrivelser i Socialtjänstlagen. En viktig distinktion mellan ”umgängesstöd” 

och ”insatsen kontaktperson enligt SoL” är att det senare alltid sker på frivillig basis. En 

förälder kan aldrig få en kontaktperson utsedd enligt SoL mot sin vilja i och med att SoL 
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inte är någon tvingande lagstiftning. Umgängesstöd (såsom det omskrivs efter år 2010) 

i juridisk mening å sin sida föregås alltid av ett domstolsbeslut. I det dagliga arbetet i 

kommunerna används dock ofta begreppet umgängesstöd för båda typerna av 

verksamhet. I denna rapport är majoriteten av det stöd vid umgänge som beskrivs 

resultat av beslut av TR enligt föräldrabalken. Det finns dock bland de kommuner som 

medverkar i studien en mindre andel familjer som deltar i kommunernas 

umgängesverksamhet utifrån ett biståndsbeslut enligt SoL.  

 

Samtliga kommuner i Sverige skall enligt gällande lagstiftning, antingen utifrån 

Tingsrättsbeslut eller utifrån biståndsgrund kunna erbjuda stöd i samband med umgänge 

till de familjer som är i behov av det. På vilket sätt stödet är organiserat ser dock olika 

ut i olika kommuner. Vissa kommuner använder sig av kontaktpersoner eller 

umgängespersoner som det också kallas i såväl föräldrabalksärenden som i 

biståndsärenden. En kontaktperson/umgängesperson kan i samband med ett umgänge 

möta upp familjen hemma, någonstans utomhus eller på en offentlig lokal och vistas där 

med barn och umgängesförälder under den tid som umgänget pågår. (Socialstyrelsen, 

2013). I andra kommuner används en av kommunen för ändamålet avsatt lokal. I dessa 

fall finns umgängespersoner anlitade av kommunen på plats i lokalen och de familjer 

som har umgängesstöd kommer dit och umgänget mellan barn och föräldrar sker i 

lokalen i närvaro av umgängespersonerna. Vissa kommuner kan enbart erbjuda 

umgänge i lokal, andra enbart umgängesperson och vissa kommuner kan erbjuda något 

av de två alternativen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

I de fyra kommuner som ingår i föreliggande studie sker umgängesverksamheten i 

speciellt avsedd lokal med anställda umgängespersoner.  
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Syfte och frågeställningar 

Som nämndes ovan har de fyra kommuner som medverkar i denna studie löst frågan om 

tillhandahållande av umgängesverksamhet med att inrätta lokaler där umgänget kan ske. 

FoU Södertörn har belyst verksamheten med umgängesstöd utifrån nedanstående syfte: 

 

Ge en beskrivning av forskningsläget gällande umgängesstöd samt att beskriva de fyra 

kommunernas verksamheter och identifiera likheter och skillnader i verksamheterna 

samt att föra en diskussion om dessa.  

 

Beskrivningen av kommunernas verksamheter har utgått från nedanstående tre 

frågeställningar: 

 

1/ Hur ser deltagande föräldrar, umgängespersoner, familjerättssekreterare samt chefer 

på verksamheten och dess målsättning? 

2/ Vilka likheter och skillnader framträder mellan de fyra kommunernas 

umgängesverksamheter? 

3/ Hur uppfattar inblandade aktörer (föräldrar, umgängespersoner, 

familjerättssekreterare samt chefer) möjligheterna att nå målsättningen med 

umgängesstöd inom ramen för verksamheten? Vilka faktorer i verksamheten kan anses 

inverka positivt och negativt på verksamhetens målsättning? 

 

Metod och tillvägagångssätt 
För att besvara studiens frågeställningar har kvalitativ forskningsmetod tillämpats. 

Halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide har använts för att inhämta 

material (Silverman, 2004). I studien har intervjuer gjorts med 4 chefer för 

familjerätterna i de fyra medverkande kommunerna. Samtliga intervjuer i projektet har 

genomförts av rapportens författare Hélène Lagerlöf samt av Eva-Marie Åkerlund 

(forskningsassistent vid FoU Södertörn). I alla kommuner har familjerättschefen 

intervjuats enskilt med undantaget för en kommun där även ansvarig enhetschef 

medverkade vid intervjun. I nämnda kommun skedde chefsintervjun i form av en 

gruppintervju. Familjerättssekreterare i samtliga kommuner inbjöds av FoU Södertörn 

till att medverka vid en gruppintervju om arbetet med umgängesstöd. I gruppintervjun 

medverkade två familjerättssekreterare.  

 

De umgängespersoner1  som arbetar i kommunernas lokaler med umgängesstöd har 

intervjuats. Även i dessa intervjuer har ramarna för intervjuerna skiftat något. Några har 

intervjuats enskilt medan några, utifrån egna önskemål, har intervjuats i grupp. Totalt 

har 9 umgängespersoner intervjuats.  

 

                                                 
1 I intervjuerna som genomförts i projektet benämns ibland dessa personer som personal. I 

Socialstyrelsens granskning från 2014 används begreppen umgängesstödjare och 

umgängesstödspersoner. I föreliggande rapport används begreppet umgängespersoner och i 

citat används begreppet personal. 
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Intervjuer har även genomförts med boendeföräldrar och umgängesföräldrar, här har 

totalt 9 föräldrar intervjuats, män såväl som kvinnor. Av etisk hänsyn redovisas inte hur 

många av dessa föräldrar som är umgänges- respektive boendeföräldrar liksom hur 

många av dessa som är män och kvinnor. Det kan dock sägas att fördelningen mellan 

såväl umgängesföräldrar och boendeföräldrar samt kön är relativt jämn. Samtliga 

intervjuer med föräldrar har skett enskilt. 

Rekrytering av respondenter samt genomförande av intervjuerna 

Samtliga chefer för familjerätterna i respektive kommun kontaktades. Via cheferna 

erhölls kontaktuppgifter till umgängespersoner som arbetar i lokalerna samt till 

familjerättssekreterare. Kontakter togs med representanter från samtliga grupper i 

samtliga fyra kommuner. För intervjuer med boende- och umgängesföräldrar har 

kommunernas familjerätter samt umgängespersonerna i lokalerna bistått FoU Södertörn 

med namn och kontaktuppgifter på föräldrar som visat intresse att delta i studien. FoU 

Södertörn har sedan tagit kontakt med ett urval av föräldrar. Ett förfarande som innebär 

att familjerätten i respektive kommun inte har vetskap om vilka föräldrar som valt att 

delta i studien. Ur etisk synvinkel var detta viktigt då föräldrarna befinner sig i en 

beroendesituation gentemot familjerätten och det var viktigt att föräldrarna kände sig 

fria att beskriva sina upplevelser av verksamheten. 

 

Samtliga potentiella intervjupersoner informerades redan vid första kontakten om syftet 

med studien och ramarna för intervjuerna samt om att det var helt frivilligt att delta i 

studien och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. När intervjupersonerna 

tackat ja till deltagande bokades ett intervjutillfälle in. Föräldrarna som deltog i studien 

fick själva välja på vilken fysisk plats intervjun skulle ske. Chefer, 

familjerättssekreterare och umgängespersoner intervjuades antingen i sina egna 

kontorslokaler eller i FoU Södertörns lokaler. I samband med genomförandet av 

intervjuerna har lokalerna där umgängesstödet sker besökts av rapportförfattare och 

Eva-Marie Åkerlund för att få en inblick i hur lokalerna ser ut. 

 

I samband med intervjutillfället informerades återigen samtliga intervjupersoner om att 

deltagande i studien är frivilligt. De informerades även om att all personlig information 

de kunde komma att delge under intervjun skulle avidentifieras i sammanställningen av 

rapportens resultat. Samtliga deltagande föräldrar informerades även om att FoU 

Södertörns fokus i undersökningen enbart ligger på deras uppfattning och erfarenheter 

av verksamheten i lokalen och att intervjuaren därför inte ställer några frågor om deras 

personliga förhållanden och anledningarna till att de befinner sig i verksamheten. 

Intervjupersonerna informerades också om att de enbart kommer vara personal vid FoU 

Södertörn som arbetar med undersökningen som kommer ta del av intervjuinspelningar 

och transkriberat material, att intervjumaterialet förvaras i ett låst skåp samt att FoU 

Södertörn arbetar på uppdrag av deltagande kommuner men i övrigt inte är knutna till 

familjerätterna i medverkande kommuner. 

Handhavande av material från intervjuerna 

Samtliga intervjuer spelades in. Något som samtliga intervjupersoner fick samtycka till 

innan intervjun påbörjades. När en intervju hade genomförts transkriberades den i sin 

helhet av projektmedarbetare vid FoU Södertörn. I arbetet med transkriberingen har ett 
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visst redigeringsarbete skett. Upprepningar av ord, hummanden och pauser har 

redigerats bort i samband med transkriberingen. I återgivandet av citat i rapporten har 

viss grammatisk redigering tillämpats av hänsyn till respondenterna. 

Upprättande av intervjuguide och analysen av det insamlade materialet 
Analysen av intervjuerna har till viss del utgått från det tillvägagångssätt som ofta 

benämns som ”the constant comparative technique” (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Tekniken bygger på Barney Glasers tanke om att analysprocessen kan delas in i 4 olika 

steg. Dessa fyra steg är, i översättning av Hjerm & Lindgren, 2010: 

 

1. Skapande av provisoriska kategorier genom ständiga jämförelser av data 

2. Förfinande och renodling av kategorierna 

3. Kartläggning av relationer mellan kategorierna 

4. Formulering och fixering av en övergripande struktur, eller teori (a.a. s 87) 

Ovan beskrivna tillvägagångssätt kan behöva ett förtydligande. I studien formulerades, 

som angivits, en intervjuguide. Intervjuguiden var utifrån rapportförfattarens och 

projektmedarbetarens förförståelse om ämnet indelad i vissa övergripande teman. I 

arbetet med att upprätta intervjuguiden genomfördes en referensintervju med Berit 

Greger Karlsson och Kari Rooth som båda har lång erfarenhet av att arbeta med 

umgängesfrågor inom familjerätt. Syftet med referensintervjun var att diskutera 

uppsatta teman för intervjuerna samt eventuella svårigheter med studien. Efter 

referensintervjun justerades intervjuguiden utifrån de synpunkter som 

referenspersonerna lämnat.  

Intervjuguidens teman har i studiens inledande analysskede fått utgöra ram för analysen. 

Några av dessa teman har även legat till grund för rapportens rubrikstruktur. Efter att 

samtliga 19 intervjuer var transkriberade lästes alla utskrifter igenom vid flera tillfällen. 

Intervjuerna från de olika kommunerna grupperades utifrån vilka aktörer som 

intervjuats. Alla chefsintervjuer analyserades tillsammans liksom samtliga intervjuer 

med umgängesföräldrar och boendeföräldrar. Vidare analyserades samtliga intervjuer 

med umgängespersoner tillsammans och avslutningsvis analyserades gruppintervjun 

med familjerättssekreterarna. Detta för att i ett inledande skede, inom respektive grupp 

av respondenter (chefer, familjerättssekreterare, umgängespersoner och föräldrar), 

kunna skapa provisoriska kategorier i enlighet med Barney Glasers (Hjerm & Lindgren, 

2010) teknik. När jämförelser gjorts inom respektive grupp gjordes jämförelser mellan 

gruppernas utsagor för att ytterligare kunna sammanställa aktörernas gemensamma bild 

av det övergripande temat. Syftet med detta andra steg var även att renodla kategorierna 

(de olika teman) som behandlats, för att skapa en tydlig bild av aktörernas syn på just 

den aspekten av verksamheten. Vidare i analysprocessen har respondenternas samlade 

tankar (de renodlade kategorierna) om respektive teman använts för att finna och 

kartlägga eventuella relationer mellan de olika teman (olika kategorier) angående 

umgängesstöd som behandlats under intervjuerna. Detta i enlighet med Glasers tredje 

steg i analysprocessen. Varje enskild kommuns intervjuer har inte analyserats separat i 

huvudsak med hänsyn till enskilda respondenters rätt till konfidentialitet men också med 

motiveringen att önskemålet från medverkande kommuner var att få en gemensam bild 

av umgängesverksamhet i lokal. 
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Avslutningsvis har det samlade intervjumaterialet (från samtliga deltagande grupper av 

aktörer) granskats i syfte att föra en diskussion om vilka övergripande begrepp som 

eventuellt kan användas för att beskriva verksamheten och aktörernas upplevelse. I 

anslutning till denna avslutande analys förs även en diskussion om vilken eventuell 

inverkan aktörernas upplevelse av verksamhetens struktur kan ha på verksamheten och 

dess målsättning. 

Rapportens upplägg och disposition 
Rapporten inleds med en inledning där umgängesverksamhet presenteras och beskrivs 

utifrån tidigare forskning och lagstiftning. Nämnda beskrivning mynnar sedan ut i en 

presentation av syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt. Efter detta, som behandlats 

i styckena ovan, följer en kort genomgång av nationella forskningsläget (i genomgången 

behandlas även en studie från Finland). I denna presenteras tidigare utförd forskning om 

umgängesstöd och umgängesstödverksamhet i lokal. Rapportens resultat och analysdel 

inleds med en beskrivande del av umgängesstödets organisering i de fyra kommunerna. 

Den beskrivande delen följs sedan upp med aktörernas (föräldrarna, 

umgängespersonernas, cheferna och familjerättssekreterarna) tankar om respektive 

övergripande tema/kategori samt en kortare analys- och reflektionsdel av de tankar som 

presenterats. Rapporten avslutas med en diskussion om verksamhetens struktur och 

målsättning. 
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Forskningsläget 

Tidigare svensk forskning om umgängesstöd  
Som nämndes i tidigare avsnitt är det en viktig skillnad mellan umgängesstöd enligt 

Föräldrabalken och umgänge i närvaro av kontaktperson/umgängesperson med stöd i 

Socialtjänstlagen. Då de specifika paragraferna i Föräldrabalken rörande umgängesstöd 

är relativt nya (infördes 2010) är utbudet på nationell forskning kring umgängesstöd i 

denna form mager, för att inte säga obefintlig. Något som rimligtvis förklaras med att 

umgängesverksamhet i lokal är en relativt ny form av verksamhet. Tidigare har 

majoriteten av verksamhet med umgängesstöd skett i närvaro av en 

kontaktperson/umgängesperson ”ute på stan” eller i en umgängesförälders hem.  

När det gäller stöd i umgänge före år 2010 finns några nationella 

forskningspublikationer att tillgå. Dessa presenteras nedan. 

 

Andersson & Bangura Arvidsson (2006a; 2006b samt 2009) har i ett större projekt om 

insatsen umgängesstöd i närvaro av kontaktperson dels genomfört intervjuer med 

socialsekreterare och kontaktpersoner (2006) samt senare också genom studier av 

sociala akter samt genom enkäter till boendeföräldrar och barn (2009) undersökt dels 

hur professionella ser på insatsen umgängesstöd och även tittat närmare på betydelsen 

av umgängesstöd för barn. Nämnda projekt kan klassas som de första studierna som i 

Sverige explicit undersökt just insatsen umgängesstöd. I publikationerna från 2006 

konstaterar författarna att vid tiden för sin undersökning rådde en del oklarheter kring 

reglerna för insatsen kontaktperson samt att det fanns brister i samsynen mellan 

socialtjänst och domstol. Några av de professionella som intervjuades i studierna ställde 

sig frågan om det var rimligt att barn ”till varje pris” skulle ha umgänge med den förälder 

de inte bor tillsammans med (2006b). I den senare publikationen från projektet (2009) 

beskriver författarna att i flera av de studerade akterna framgår att det förekommit våld, 

oftast i formen av att pappan misshandlat mamman. De konstaterar även att 

boendeföräldrarna (i det flesta fall mammor) i sina intervjuer ger uttryck för att 

umgängesstödet ”fungerar som en trygghet för både mamma och barn” samt att 

mammorna trots att det förekommit våld i den tidigare relationen förmedlade en påtaglig 

upplevelse av ”ansvar att se till att barnen ville träffa sin pappa [samt] att uppmuntra 

barnen till umgänge och ta hand om deras (smärtsamma) reaktioner före och efter” (s 

34). Författarna konstaterar även att såväl i sin aktstudie som i de fåtal enkäter som 

besvarats av barn med insatsen framkom att barnen, till skillnad från sina mödrar, inte 

såg det som viktigt att träffa sina pappor. Författarna lyfter i publikationen frågan om 

för vem umgängesstödet egentligen sker och skriver: ”även om umgängesstöd är tänkt 

för barnets skull är det lätt att förväxla med fäders rätt” (s 34). Frågan om barnets rätt 

till umgänge är även något de finska forskarna Forsberg & Pösö (2008) lyfter när de 

konstaterar att trots att såväl lagstiftning som professionella är överens om att fokus 

alltid ska ligga på barnets intressen och barnets bästa tenderar föräldrarnas behov (ofta 

fädernas) vara det som får den största uppmärksamheten i arbetet med umgängesstöd. 

Andersson & Bangura Arvidsson (2009) ifrågasätter och diskuterar utifrån sina resultat 

huruvida barn som inte vill träffa en förälder ska ”tillåtas avstå eller få hjälp att förbättra 

relationen, snarare än att följa en norm om kontaktfrekvens?” (a.a., s 34). De efterlyser 
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även fler studier om hur frågan om umgänge och svåra vårdnadskonflikter ter sig för de 

barn som berörs av det då de anser att detta saknas i stor utsträckning.  

 

Den bild och det behov av vidare forskning som Andersson & Bangura Arvidsson 

förmedlar i sina studier från 2006 och 2009 överensstämmer med de slutsatser Ekbom 

& Landberg drar i sin sammanställning av ”Barn och föräldrars röster om att ha 

umgänge tillsammans med kontaktperson” från 2007. I nämnda rapport konstateras att 

barn själva sällan tillfrågas om sina åsikter om umgänget samt ”att både barn och 

boendeföräldrar utsätts för mycket stora påfrestningar i samband med umgänget” (s 72). 

Författarna menar att påfrestningarna för barn och boendeföräldrar ibland gränsar till 

vad som är acceptabelt. Samtidigt konstateras i rapporten att flera av de intervjuade 

barnen upplevde kontaktpersonen som en trygghet. Barnen påpekade också att det är 

viktigt att man som barn lär känna kontaktpersonen och att denne är densamma från 

gång till gång. I rapporten listar Ekbom & Landberg (2007) tre områden de år 2007 

ansåg behövde utvecklas i verksamhet som berör insatsen stöd i umgänge. De pekar på 

vikten av att barnen själva är delaktiga och kommer till tals, de efterlyser förtydliganden 

av de olika formerna för umgänge med kontaktperson och de understryker även behovet 

av förtydliganden kring kontaktpersonens uppdrag i samband med umgänget. 

 

Samtliga ovan nämnda forskningsrapporter och studier tillkom före lagändringen 2010. 

Intressant att notera är dock att flera av de saker som påpekas i dessa tidigare 

undersökningar även påpekas i Socialstyrelsens (2013) nyligen genomförda 

undersökning av det arbete med umgängesstöd som bedrivits sedan införandet av 

paragrafer rörande umgängesstöd i FB. Socialstyrelsen (2013) konstaterar till exempel 

att socialnämndens information om insatsen umgängesstöd till föräldrar och barn är 

otydlig, umgängespersonernas roll är ofta otydlig för alla involverade, det finns brister 

kring familjerättens kontakt med berört barn både före, under och efter beslut om 

umgängesstöd samt att det finns brister i informationen till umgängespersonerna om 

deras uppdrag. 

Umgängesstöd för barn som upplevt våld 

Som framgick i Andersson & Bangura Arvidssons (2006a; 2006b & 2009) publikationer 

finns det ofta en historia med våld och misshandel mellan föräldrar i umgängesärenden. 

I Socialstyrelsens (2013) granskning framgår att under perioden 2013-01-01 till 2013-

07-31 var majoriteten av umgängesstödsärendena sådana där det förekommit någon typ 

av våld. Frågan om våld i nära relationer är en stor fråga och det ligger inte inom ramen 

för denna studie att göra någon djupare genomgång av forskningen på det området. Det 

ligger inte heller inom ramen för föreliggande studie att specifikt undersöka hur insatsen 

umgängesstöd fungerar i sådana ärenden. Det har dock i de intervjuer som genomförts i 

projektet framgått att detta är något som kan påverka insatsen och målsättningen med 

insatsen och därför nämns i denna forskningsgenomgång några studier som behandlat 

just denna specifika fråga. I Erikssons (2003) studie av familjerättens arbete vittnar flera 

intervjuade mödrar om svårigheterna att hantera frågan om deras barns umgänge med 

en pappa som varit våldsam mot modern eller mot modern och barnet. Eriksson pekar 

på komplexiteten för familjerättssekreterare att å ena sidan följa lagstiftningen som 

säger att barn har rätt till umgänge med sin förälder samtidigt som barn och 

boendeförälder ska skyddas mot att eventuellt utsättas för våld eller hot om våld. 
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Weinehall (2006) fann i sina studier av kvinnors erfarenheter av sina barns övervakade 

umgänge med en förälder som tidigare utövat våld ”att mannen nyttjar sin umgängesrätt 

till att utöva påtryckning och manipulera barnen för att få information” (s 135). Det kan 

alltså konstateras att förekomsten av våld bidrar till extra komplexitet i 

umgängesärenden både för de professionella samt för inblandade föräldrar och barn.  

Nationella studier om umgängesstöd i lokal 
Till dags dato finns det enligt min kännedom enbart två studier genomförda som 

specifikt undersökt umgängesverksamhet i lokal.  

Utredning av behov av umgängeslokal 

Den ena är en utredning beställd av Stockholms stad betitlad ”Utredning av behov av 

umgängeslokal” (Kight & Forssell, 2012). Denna utredning var indelad i två faser. Fas 

1 kartlade behovet av en gemensam lokal för insatsen umgängesstöd för Stockholms 

stadsdelar. Fas 2 fokuserade på hur verksamheten i en sådan gemensam lokal bör vara 

utformad. Huvudsakliga resultat från studien var att det vid tiden för rapportens 

författande inte fanns något akut behov av en gemensam lokal men att majoriteten av 

stadsdelarna ansåg att det fanns ett behov utifrån brister i nuvarande verksamhet. Bland 

medverkande respondenter rådde det dock olika uppfattningar om för vilken typ av 

ärenden som lokalen i så fall skulle användas. Vissa respondenter ansåg att en lokal 

behövdes för familjevårdsärenden medan andra såg ett större behov av lokal för 

föräldrabalksärenden. Gällande utformningen av lokal för umgängesstöd konstaterade 

rapportförfattarna att umgängesstödet bör präglas av flexibilitet och individuell 

anpassning. Bland annat ansåg respondenterna att schablonmässiga umgängestider inte 

skulle vara till gagn för verksamheten. I rapporten framkom även att lokalen måste vara 

väl anpassad för barn, lokalens geografiska placering är av vikt liksom vilka öppettider 

en sådan lokal skulle ha. 

Utvärdering av umgängescenter för barn och föräldrar i Skåne 
Den andra studien är en slutrapport och utvärdering över projektet UmGåsen som 

genomförts i Skåne Län under perioden 060901-070831. Ett projekt som nu har blivit 

en fast verksamhet i Södra Innerstadens enhet för Barn och familj i Malmö. I rapporten 

konstateras att 60 % av föräldrarna upplever att deras umgänge med barnen fungerar 

bättre efter att de haft umgänge på UmGåsen. Den genomsnittliga tiden för insatser på 

UmGåsen har varit cirka 3 månader men att en spridning finns och det nämns även i 

rapporten att några barn haft mer än ett års umgänge i lokalen. Rapporten drar även 

slutsatserna att ärenden som kunnat ”handlagts skyndsamt och där umgänget kunnat 

påbörjas snabbt har uppvisat mer positivt resultat” (Slutrapport till Länsstyrelsen i Skåne 

län, 2007, s 4) samt att det är av stor vikt att det finns ett fungerande samarbete med 

samtliga i ärendet inblandade aktörer. 

Socialstyrelsens granskning av kommuners arbete med umgängesstöd 
I en granskning av arbetet med umgängesstöd som Socialstyrelsen genomfört under 

2013 konstateras av såväl tingsrätter som advokater som arbetar i vårdnadstvister och 

umgängesärenden uttrycker en viss tveksamhet till att kommuner enbart erbjuder 

umgängesstöd i lokal. I granskningen framförs av intervjuade tingsrättsrepresentanter 

skäl som att lokalen och närvaron av andra familjer kan försvåra anknytningsprocessen 

mellan barn och umgängesförälder. De intervjuade advokaterna menar att de barn och 
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umgängesföräldrar de har kontakt med inte tycker att umgänge i lokal är bra med 

motiveringar som att barn med rädslor kan uppfatta det som påfrestande att vistas i en 

lokal med flera för dem främmande personer samt att barnens trygghetsbehov inte kan 

tillgodoses i en lokal (Socialstyrelsen, 2013). 

Sammanfattning 

Utifrån genomgången av det nationella forskningsläget om insatsen umgängesstöd kan 

konstateras att det är ett område inom socialtjänstens verksamhet som inte undersökts 

och utvärderats i någon större omfattning. Speciellt inte efter den genomförda 

lagändringen 2010. I de få studier som genomförts konstateras att det är en verksamhet 

som är behäftad med ett antal svårigheter, att verksamheten ibland upplevs som otydlig 

för inblandade aktörer samt att berörda barns rättigheter ibland tenderar att överskuggas 

av föräldrars behov. Det står också klart att åsikterna om umgängesstöd i lokal är bra 

eller inte går isär i de få studier som behandlat frågan. Utifrån genomgången kan också 

konstateras att presenterade studier efterlyser mer forskning inom området. 
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Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas intervjuundersökningens resultat. I anslutning till varje tema 

som behandlas i texten görs även en analys av det som framkommit i intervjuerna samt 

i anslutning till analysen presenteras några reflektioner kring vad de olika perspektiven 

på respektive tema kan säga om umgängesverksamheten på en mer övergripande nivå. 

 

Organiseringen i de fyra kommunerna 
Ansvaret för organiseringen av umgängesstöd i rikets kommuner ligger, som tidigare 

nämnts, på kommunens socialnämnd. Ett ansvar som allt som oftast är delegerat till 

kommuners enhet för familjerätt.  

Gemensamt för umgängesstödet i samtliga fyra kommuner i denna studie är, som 

nämnts, att insatsen sker i en speciellt avsedd lokal. I samtliga fyra kommuner utom en 

används lokaler i anslutning till kommunernas familjecentraler. En familjecentral är en 

plats där kommuner ofta samlar verksamheter som barnmorskemottagning, 

barnavårdscentral, socialtjänstens råd och stöd samt öppen förskola. I den fjärde 

kommunen i studien sker umgängesverksamheten i en av socialtjänstens lokaler där 

stora delar av socialförvaltningens familjearbete finns samlat. Lokalerna där 

verksamheten sker i de tre första undersökta kommunerna är sådana som under övrig tid 

används för öppen förskola verksamhet. I den fjärde kommunen sker verksamheten i 

dagsläget i ett hus där socialtjänsten även har annan verksamhet. 

I samtliga fyra kommuner bedrivs arbete med två målgrupper parallellt. Å ena sidan tar 

verksamheterna emot barn och föräldrar som fått umgängesstöd genom beslut i 

tingsrätten. I dessa fall är beslutet taget utifrån Föräldrabalkens skrivning om rätt till 

umgängesstöd. Å andra sidan ger kommunerna stöd i umgänget till föräldrar enligt 

socialtjänstlagen i form av biståndsbeslut fattat av kommunens socialnämnd. I de fall 

det rör sig om ett biståndsbeslut kan det antingen vara föräldrar som vänt sig till 

socialtjänsten för att ansöka om hjälp och stöd i frågor som rör umgänge med sina 

gemensamma barn. Det kan också handla om att möjliggöra umgänge mellan barn och 

biologiska föräldrar i de fall barnen är omhändertagna av socialtjänsten för vård enligt 

SoL eller LVU (Lag om vård av unga) i familjehem eller HVB (hem för vård eller 

boende).  

 

De intervjuade cheferna för familjerätterna i samtliga kommuner berättar i sina 

intervjuer att tingsrättsärendena är de ärenden som dominerar deras handläggning och i 

tre av kommunerna berättar cheferna att biståndsärendena ofta bereds plats i 

umgängesverksamheterna i mån av plats. 

 

En av kommunerna har särat på umgänget för föräldrar med placerade barn och 

umgängen enligt beslut utifrån föräldrabalken. Med andra ord, dessa två olika kategorier 

av föräldrar vistas inte i umgängeslokalen samtidigt. I de andra tre kommunerna blandas 

de två olika typerna av ärenden under verksamhetstiden i lokalen. 
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Öppettider 

Verksamheternas öppettider varierar relativt mycket mellan de fyra kommunerna. 

Kommun 1 har öppet varannan söndag 10:00 - 14:00. Från början hade kommunen öppet 

sin verksamhet även fredagar utifrån en tanke att det fanns behov för föräldrar att 

använda verksamheten för hämtning och lämning men då det visade sig att föräldrar 

med det behovet använde sig av den ordinarie förskolan för hämtning och lämning valde 

kommunen att avveckla verksamheten på fredagarna. Kommun 2 har verksamheten 

öppen varje lördag 10:00 -16.00. Kommun 3 öppnar upp verksamheten varannan fredag 

och söndag 14:00-18:00. En eftermiddag varje vecka sker verksamhet för umgänge 

mellan omhändertagna/placerade barn samt deras föräldrar. I den fjärde kommunen är 

verksamheten öppen varannan lördag och söndag 10:00 - 16.00 och 10:00 - 17:30. En 

gemensam uppfattning hos cheferna tenderar vara att öppettiderna är en fråga de ständigt 

funderar över. I intervjuerna förmedlar de att de å ena sidan vill kunna uppfylla 

föräldrarnas och barnens behov medan de å andra sidan måste tänka ekonomiskt utifrån 

att de inte kan ha en tom eller halvtom lokal med anställd personal vissa dagar i månaden 

för att färre föräldrar har behov av umgängesstöd. Nedan (tabell 1) presenteras en 

översikt i tabellform över de fyra kommunernas organisatoriska ramar. I tabellen 

framgår att två av de medverkande kommunerna bedrev umgängesstöd i lokal före 

införandet av bestämmelser kring umgängesstöd i FB medan de andra två kommunerna 

startade upp sin verksamhet i lokal i samband med lagändringen. I tabellen presenteras 

även umgängespersonernas anställningsformer, något som presenteras i nästföljande 

avsnitt i rapporten. 
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Tabell 1 Översikt över respektive medverkande kommuns organisering av umgängesstöd i lokal.  

 Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 4 

Egen lokal sedan 2005 2006 2010 2011 

Typ av lokal Öppen förskola Öppen förskola I kommunens 

Verksamhets 

lokal 

Öppen förskola 

Öppettider Varannan 

söndag 

10-14 

Varje lördag 

10-16 

Varannan 

fredag 

och varannan 

söndag 

14-18 

 

Varannan lördag och 

söndag 

10-16 

10-17:30 

Umgängespersonernas 

anställningsformer 

1 timarvode 

1 på 

konsultbasis 

timanställda timanställda Anställda som 

kontaktperson 15tim 

varannan vecka 

 

Umgängespersonerna i verksamheten 

Antal umgängespersoner i respektive lokal 
I samtliga lokaler är målsättningen att det ska arbeta 2 personer i verksamheten 

samtidigt. I tre av de fyra kommunerna har denna målsättning realiserats. I den fjärde 

kommunen jobbade vid intervjutillfället en person ibland ensam i lokalen men där 

arbetades det aktivt för att möjliggöra att det alltid ska finnas två personer på plats under 

hela umgängesverksamheten. I kommun 1 arbetar ett team om två personer. Där arbetar 

alltså samma två personer de två söndagar i månaden som verksamheten är öppen. I 

kommun 2 arbetar olika personer varannan lördag. I kommun 3 arbetar två team med 

två personer i vardera. Det ena teamet arbetar fredagar medan det andra arbetar på 

söndagar. Den umgängesverksamhet som sker en eftermiddag i veckan i kommun 3 för 

föräldrar med placerade barn handhas av personer kopplade till barn och 

ungdomsenheten, det så kallade barnteamet. I kommun 4 är det två personer som arbetar 

både lördag och söndag de helger som verksamheten är igång. 

Anställningsformer 

I kommun 1 avlönas den ena med timarvode medan den andra arbetar som konsult för 

kommunen inom ramen för ett eget företag. I kommun 2 och 3 är samtliga 

umgängespersoner timanställda. I kommun 4 är umgängespersonerna anställda som 

kontaktpersoner med 15 timmar varannan vecka. 

Umgängespersonernas utbildning 
Vilken utbildning personerna som arbetar med umgängesstödet har varierar mellan 

kommunerna. I några kommuner är det yrkesaktiva socionomer som går in och arbetar 

extra som umgängespersoner på sin fritid. I en annan är det personer med 

lärarutbildning. Bland umgängespersonerna i kommunerna finns också pensionerade 

socialarbetare, jurister och förskollärare som har erfarenhet av att arbeta inom såväl 

familjerätt som med utredning och placering av barn och ungdomar. En av kommunerna 
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har även en umgängesperson med sjuksköterskeutbildning med erfarenhet från såväl 

psykiatrivård som reguljär sjukvård. De fyra kommunerna i föreliggande studie kan 

anses som relativt representativa för riket om man ser till Socialstyrelsens (2013) rapport 

om umgängesstöd där det konstateras att flera av umgängespersonerna i Sveriges 

kommuner har akademiska utbildningar som socionom, beteendevetare och lärare. I 

rapporten framkommer även att flera umgängespersoner har lång erfarenhet av att arbeta 

i umgängesärenden (a.a.). 

Utbildningskrav vid rekrytering 
Gemensamt för flera av kommunerna är att arbetet i umgängeslokalerna utförs av 

pensionärer. Något som en av familjerättscheferna ser flera vinster med: 

 

”Dom blir ju representanter för nästa generation på nåt sätt. Det är en 

naturlig, ja det blir naturligt på något sätt att de inte är föräldrar och 

aldrig blir någon konkurrent till föräldrarna. Möjligtvis mormor och 

morfar, farmor och farfar, de kan alltså få en coaching-roll om man 

tänker utifrån föräldraansvar”. 

 

I citatet ovan blir det tydligt att umgängespersonerna kan fungera som ett stöd. 

Personerna som jobbar i lokalen kan utifrån sin ålder och erfarenhet utgöra en trygghet 

för föräldrarna. En person som likt en mor eller farförälder finns där och stöttar men 

som samtidigt inte utgör ett hot mot föräldern, eller någon som kan upplevas överta 

förälderns roll. Umgängespersonen kan därför snarare ses som ett stöd och hjälp och 

inte en extra förälder. 

 

Samma chef som citerades ovan ser också umgängesstödverksamheten som en 

möjlighet att ta till vara den kompetens som till exempel en pensionerad socialarbetare 

besitter och menar att arbetet som umgängesperson kan vara ett sätt för en pensionerad 

socialarbetare att trappa ner men ändå göra något meningsfullt. Om än inte uttalat kan 

här också anas en tanke om att engagemanget av pensionerade socialarbetare kan 

fungera avlastande för familjerätten, då denna lösning innebär att verksamheten kan 

bedrivas utan att belasta familjerättens ordinarie personal. 

Samtliga chefer belyser även i intervjuerna vikten av att personer som ska arbeta i 

verksamheten har någon form av, för uppgiften, relevant utbildning och tidigare 

erfarenhet av arbete med barn. I en av kommunerna arbetar sedan en tid tillbaka två 

pensionerade familjerättssekreterare. Tidigare arbetade där två personer med bakgrund 

som familjebehandlare. Chefen i nämnda kommun menar att det finns olika fördelar 

med olika former av utbildning:  

 

”Det som är fördelen med de här andra två (de som arbetar i 

verksamheten nu (Min anm.) är att de vet vad vi gör, de har ju mer koll 

på rättsapparaten, medan de två som jobbade förut hade mer av ett 

behandlingsperspektiv mot föräldrarna”. 

 

Oavsett formen för utbildningen konstaterar chefen att det är viktigt att 

umgängespersonerna har någon form av omsorgsutbildning. En tanke som chefen i 

kommun 4 delar då hon understryker att socionomutbildning inte är något krav men att 
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hon ser gärna att åtminstone en av de två personer som jobbar i lokalen har det och att 

den andra personen gärna har någon form av omsorgsutbildning.  

I ytterligare en kommun anser chefen att en god erfarenhet av arbete med barn på något 

sätt är det som är av största vikt:  

 

”Det kan vara någon som är på väg i pension som kanske vill ha 

extrauppdrag eller så kan det vara någon som pluggar till socionom, och 

då räcker det inte med att man pluggar utan man kanske har jobbat på 

fritids eller kollo och har erfarenhet av barn och unga ”. 

 

Sammantaget framträder att cheferna gärna ser att de personer som arbetar i 

verksamheten är något äldre än föräldrarna samt att de antingen har erfarenhet av 

familjerättsligt arbete eller att de har god och relativt lång erfarenhet av arbete med barn. 

Slutsatsen blir även att trots att cheferna inte uttryckligen uttalar några officiella krav på 

relevant högskoleutbildning ger ändå deras svar bilden av att det är nödvändigt i arbetet 

med umgängesstöd. 

Vikten av kontinuitet och trygghet 
Samtliga chefer framhåller vikten av kontinuitet i verksamheten. Kontinuitet i 

bemärkelsen att det är samma personer som arbetar i lokalen över tid. 

Umgängespersonerna blir på så sätt kända personer för såväl barn som föräldrar och 

umgängespersonerna själva blir också hemmastadda i lokalen och i arbetsgången. 

 Cheferna menar också att de gärna ser att de som går in som vikarier för ordinarie 

umgängespersoner är fasta personer som vikarierar vid flera tillfällen då dessa får en 

god kännedom om lokalen, rutinerna och även lär känna föräldrarna. I de fall vikarierna 

är vana vid arbetet kan eventuella problem som kan uppstå om umgängespersonerna 

känner otrygghet i sin roll och sitt arbete undvikas. Utifrån detta menar cheferna att de 

strävar efter att ha ”förstavikarier” som, i så stor utsträckning som möjligt, går in i 

verksamheten när ordinarie umgängespersoner är frånvarande. Här framträder vikten av 

trygghet som ett övergripande tema. Trygghet som är viktig för umgängespersonerna 

och för de föräldrar och barn som kommer till verksamheten. En trygghet som alltså 

uppnås genom att umgängespersonerna är desamma från tillfälle till tillfälle och att de 

som arbetar i lokalen är väl insatta i den verksamhet som bedrivs. Nämnda vikt av 

kontinuitet som framkommit i studien är också något som de barn som intervjuades i 

Ekbom & Landbergs (2007) studie framhöll som en av de viktigaste sakerna att tänka 

på i samband med umgängesstöd. 

Organiseringen av arbetet hos familjerätten 
Inledningsvis nämndes att det är kommunens socialnämnd (i praktiken familjerätten i 

kommunen) som bär ansvaret för att umgängesverksamheten kommer till stånd (FB § 

15c). Familjerätten ansvarar även för att följa upp umgängesstödet och i de fall TR 

begärt återkoppling i ärendet göra återrapporteringar till rätten. Familjerätten är således 

de som ansvarar för att umgängespersonerna får den information de behöver för att 

bedriva verksamheten. I följande avsnitt beskrivs umgängespersonernas konkreta arbete 

i lokalerna, hur de själva ser på sin roll i verksamheten samt vad de har för tankar kring 

samarbetet med familjerätten i arbetet med umgängesstöd.  
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Umgängespersonernas arbete i verksamheten 
Gemensamt för samtliga 4 kommuner är att umgängespersonerna är de som ansvarar för 

att öppna såväl som stänga lokalen för verksamhet under öppettiderna. 

Umgängespersonerna är de som tar emot boendeföräldrar, umgängesföräldrar samt barn 

när de kommer till lokalen. Under tiden som föräldrarna vistas där med sina barn finns 

umgängespersonerna närvarande som stöd och hjälp men även som familjerättens ögon 

och öron. Umgängespersonerna är också de som tillsammans med familjerättens 

personal ansvarar för att introducera lokalen och verksamheten för nya föräldrar och 

barn som ska ta del av insatsen. 

Introduktion 

Inför att ett nytt umgängesstöd ska inledas träffas föräldrarna, oftast separat, 

tillsammans med familjerättssekreteraren och i de fall det är möjligt även tillsammans 

med umgängespersonerna som informerar om verksamheten samt vilka regler som 

gäller där. Barnet brukar även i samtliga kommuner ges möjlighet att tillsammans med 

sin boendeförälder komma till lokalen vid ett eller flera tillfällen innan umgänget 

påbörjas för att barnet ska bli bekant med lokalen och till viss del skolas in i 

verksamheten. Ett upplägg som verkar överensstämma med övriga riket då 

Socialstyrelsen (2013) i sin rapport skriver att 85 procent av deltagande kommuner 

uppger att de skolar in barnet före umgängets start. I samtliga fyra kommuner i FoU 

Södertörns studie upprättar även familjerättssekreteraren tillsammans med föräldrarna 

en arbetsplan, i vissa fall kallad genomförandeplan, och överenskommelse för hur 

umgänget ska se ut. Denna plan får föräldrarna godkänna och underteckna. 

Förberedelser inför verksamheten 
I vilken utsträckning umgängespersonerna förbereds mer detaljerat på enskilda 

umgängesärenden inför att verksamheten ska ske i lokalen varierar mellan de olika 

kommunerna. I en kommun träffas familjerättssekreterarna och personerna som arbetar 

i lokalen dagen innan verksamheten ska ske för ett möte. På detta möte går de 

gemensamt igenom samtliga ärenden och umgängespersonerna får uppgifter från 

familjerättssekreterarna att genomföra under umgängesstödet. Dessa uppgifter kan till 

exempel bestå i att observera umgänget mellan en förälder och barn, eller att ta med sig 

specifika frågor från familjerättssekreterarna angående umgänget. Dessa frågor kan 

handla om information som familjerätten anser att de behöver för sin vårdnadsutredning 

i de fall en sådan pågår under tiden för insatsen med umgängesstöd. Vid nästkommande 

möte mellan familjerätt och umgängesperson, inför nästa umgängestillfälle, 

återrapporterar umgängespersonerna till familjerättssekreterarna om vad som skett vid 

föregående umgängestillfälle. 

 

I en annan kommun mailar familjerätten umgängespersonerna kodade uppgifter om 

vilka familjer som ska delta i verksamheten aktuellt datum. Upprättad arbetsplan sänds 

via post. Efter avslutat umgängesstöd mailar umgängespersonerna i lokalen tillbaka 

kodade uppgifter till familjerätten om vilka barn och föräldrar som har deltagit i 

verksamheten.  

 

I en tredje kommun har familjerätten valt att använda sig av telefonkontakt med de 

personer som ska arbeta i verksamheten och förmedlar under dessa samtal nödvändig 
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information inför umgänget till umgängespersonerna. Efter verksamheten kontaktar 

sedan familjerätten umgängespersonerna via telefon för att stämma av hur umgänget har 

förflutit, i vissa fall när det anses nödvändigt träffas familjerättssekreterare och 

umgängespersonerna för ett avstämningsmöte. 

 

I den fjärde kommunen träffar familjerättssekreterare och respektive föräldrar 

umgängespersonen vid ett tillfälle före umgänget inleds Efter varje umgängestillfälle 

skriver umgängespersonerna en skriftlig rapport om hur umgänget varit den aktuella 

dagen och denna rapport lämnas över till ansvarig familjerättssekreterare. 

 

Organisatoriskt skiljer sig umgängespersonernas arbete inte nämnvärt åt. Introduktionen 

är upplagd på likande sätt i samtliga kommuner. Konstateras kan dock att kommunerna 

resonerat något olika vad gäller umgängespersonernas förberedelser. I kommunen där 

det sker kontinuerliga möten före respektive umgängestillfälle upplevs 

umgängespersonerna i lokalen fungera som familjerättens förlängda arm och de verkar 

vara ha god kännedom om respektive ärende. I de andra kommunerna upplevs 

umgängespersonerna utifrån ett utomstående perspektiv mer ha en praktisk och 

administrativ roll då de i huvudsak återrapporterar vilka föräldrar och barn som deltagit 

och hur umgänget har förflutit. 

 

Umgängespersonernas roll i verksamheten 

Umgängespersonernas tankar om sin roll 

Samtliga barn och föräldrar som kommer till umgängeslokalerna träffar 

umgängespersonerna i lokalerna. Umgängespersonerna är de som i och med sitt 

agerande i mångt och mycket formar verksamheten. Med andra ord kan deras 

förhållningssätt tänkas ha betydelse för hur verksamheten uppfattas.  

Två av studiens övergripande frågeställningar innefattar att undersöka ”hur barn och 

föräldrar samt umgängespersoner ser på syftet med verksamheten i relation till dess 

innehåll och form?” En viktig komponent i att fånga verksamhetens innehåll och form 

blir därför att undersöka hur de anställda i lokalerna och föräldrar ser på 

umgängespersonernas roll och förhållningssätt i verksamheten. Frågan 

umgängespersonerna fick angående sin yrkesroll var formulerad: ”Hur ser du på din 

roll i verksamheten?”. De tankegångar och citat som redovisas nedan kommer dels från 

deras svar på den konkreta frågan men även från andra delar av intervjun där 

respondenterna berört sin yrkesroll. 

 

Flera av de intervjuade umgängespersonerna beskriver en dubbelhet i synen på sin 

yrkesroll. De talar å ena sidan om att verkligen finnas där för föräldrar och barn. Å andra 

sidan beskriver de sig själva som en person som finns där men som ändå inte ska synas. 

Någon umgängesperson talar om att ”vara en fluga på väggen”. Nedanstående två citat 

kan sägas exemplifiera denna dubbelhet:  

 

”Det är ju att vara där men ändå inte vara där. Att ge dom eget utrymme, 

det är också en utmaning…vad tänker dom om att jag sitter här och glor 

på dom, då försöker ja sitta med korsord och låtsas lite avspänt så där. 
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Man ska va där, man ska inte va där…samtidigt som det är klart uttalat 

att det är där dom ses för att det måste vara övervakat umgänge. Å så 

vill man ge dom det där spacet, så det är två stora utmaningar i det. Och 

det är det som gör det lite kul också”. 

 

”Vår roll är att finnas med…vi finns på avstånd, men vi kollar vad det 

är som sker. Hur är det? Och med fördel försöker lyssna litegrann, hur 

går samtalen, och så. Om den andre föräldern (boendeföräldern min 

anm.) är med kanske vi småpratar…och får en liten kontakt och så. Men 

alltså, vi håller oss lite på avstånd, förstås”. 

 

Genomgående i intervjuerna ger flera av de intervjuade uttryck för att deras 

huvudsakliga uppgift är att finnas där för barnen och även fungera som ett ombud mellan 

föräldrarna. En av umgängespersonerna talar om sig som ombud och som beskyddare 

för barnen, en annan poängterar att det är för barnen de finns där en tredje beskriver det 

som att umgängespersonerna ofta är de som utgör en trygghet för barnet speciellt i 

inledningen av ett umgängesärende och en fjärde lyfter fram att det är viktigt att hålla 

koll på att föräldrarna vet vad de ska göra för att barnet ska må bra: 

 

”Jag känner mig lite som ombud, diplomat, lite så kanske, och även viss 

beskyddarroll gentemot barnen”. 

 

”Vi är där, inte för någon förälders skull, vi är där för att se till att det 

blir bra för barnen…vi ska se till barnens situation, att det är tryggt och 

bra för dem”. 

 

”Vi är ju väldigt viktiga personer alltså, vi är ju tryggheten i början när 

barnet börjar träffa umgängesföräldern…det kan ju ha gått rätt lång tid 

sen förra gången man träffade föräldern”. 

 

”Jag är koncentrerad på att barnet mår bra och att pappan eller mamman 

som är där kan ta hand om barnet, om det ska bytas blöja att man tänker 

på det, att man ska ge mat…att man är sysselsatt…att man leker med 

barnet, det är viktigt att barnet trivs”. 

 

Till viss del i kontrast till ovanstående menar en annan umgängesperson att dennes 

uppgift i verksamheten snarare kan liknas vid en observatör även om det för hen även 

framkommer en målsättning att finnas där för barnen. Hen ser sig dock inte som en 

person vars uppgift är att bygga någon relation till barnen utan uppgiften består enbart i 

att vara där för att hålla koll:  

 

”Egentligen bidrar jag inte med nånting… jag knyter inte kontakt med 

barnen. Utan jag är bara som en observatör för att se att barn och 

föräldrar som kommer har en bra relation och att de är måna om barnets 

välbefinnande”. 
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Ytterligare en umgängesperson beskriver att hen ofta hamnar i situationer där 

föräldrarna förväntar sig att umgängespersonen ska vara en samtalspartner. En roll som 

umgängespersonen inte känner sig bekväm i. 

Reflektion och analys 
I personalens beskrivningar utkristalliserar sig två olika sidor av rollen som 

umgängesperson. Den ena sidan kännetecknas av att de ger uttryck för att vilja vara en 

stödjande person. En person som småpratar med föräldrarna. En person som kan fungera 

som ombud och diplomat i konflikter som uppstår föräldrarna emellan. En person som 

ska kunna stötta en osäker umgängesförälder i sitt föräldraskap och en person som kan 

utgöra trygghet och en fast punkt för ett barn som kan känna osäkerhet i att möta en 

förälder hen inte sett på länge. Den andra sidan av umgängespersonernas syn på sin 

yrkesroll är att de ser sig som passiva observatörer och att de ger uttryck för att inte vilja 

vara en samtalspartner eller terapeut åt föräldrarna. Detta tar sig uttryck i att de i sina 

intervjuer ger bilden av sig själva som en person som ska fungera lite som ”en fluga på 

väggen” en person som är där fast ändå inte är där. En person som ska observera men 

inte själv ta aktiv del i det som sker i lokalen. En person som är där för att hålla koll utan 

att inkräkta på barnet och förälderns interaktion med varandra.  

 

Att umgängespersonerna ger uttryck för två relativt olika uppfattningar av sin yrkesroll 

samt att vissa av de intervjuade dessutom beskriver att de kan se på sin roll utifrån båda 

sidorna samtidigt ligger sannolikt i umgängesstödets karaktär. Umgängesstödet är, som 

nämnts, utformat att både utgöra ett stöd för föräldrar i sitt umgänge med sina barn 

samtidigt som en av förutsättningarna för att TR ska besluta om umgängesstöd är att TR 

anser att umgänget barn och föräldrar emellan inte kan ske utan närvaro och 

övervakning av umgängespersoner. Dubbelheten i yrkesrollen som de intervjuade 

umgängespersonerna ger uttryck för är därmed troligtvis något som inte går att komma 

ifrån och eventuellt utgör den inte heller något hinder i yrkesutövandet för 

umgängespersonerna. Socialstyrelsen (2013) konstaterar dock i sin rapport om 

kommuners umgängesstöd att de flesta umgängespersoner i deras studie uppfattar sin 

roll som otydlig. Några ytterst relevanta frågor vidare i sammanhanget blir också hur 

umgängespersonerna uppfattas av föräldrar och barn som deltar i verksamheten? Om 

barn och föräldrar ser på umgängespersonernas roll på samma sätt som de själva eller 

om rollen upplevs som otydlig för föräldrar och barn samt om umgängespersonernas 

roll kan tänkas ha någon inverkan på verksamhetens syfte? 

Föräldrarnas syn på umgängespersonernas roll i verksamheten 

Frågan boende- och umgängesföräldrar fick svara på angående umgängespersonerna i 

verksamheten var: vad tänker du är personalens roll i verksamheten? De citat och 

tankegångar som redovisas nedan kommer dels från föräldrarnas svar på den specifika 

frågan men, i likhet med umgängespersonernas svar på sin fråga, även från andra delar 

av intervjun där frågor om umgängespersonernas roll och agerande i samband med 

verksamheten kommit upp. Som angavs i inledningen av rapporten har vi i 

undersökningen inte intervjuat barnen. Dock har flera föräldrar i sina svar berört och 

satt ord på hur de uppfattat att deras barn upplever verksamheten och de personer som 

arbetar i den. I följande stycke redovisas därför även något om hur barnen trivs med 

umgängespersonerna enligt sina föräldrar. 
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Liksom umgängespersonerna finns även hos föräldrarna uppfattningen att det finns en 

dubbelhet i umgängespersonernas roll: 

 

”Deras roll ska väl egentligen vara…dom ska finnas där. Till hands, 

dom ska ju egentligen inte lägga sig i”.  

 

Intervjuare: Upplever du att det är så? 

 

”Dom engagerar sig nog lite mer…mitt barn agerade ut och då grep 

dom in och fick hjälpa till och förmedla…men framförallt så är det att 

dom ska vara neutrala, att dom inte ska lägga sig i, dom ska sitta där 

och lösa sitt korsord”. 

 

”De är ju bara här för att övervaka och se till att det inte spårar ut helt 

och hållet på något sätt…det är nog inte meningen att de ska lägga sig 

i”. 

 

I svaren framhåller en förälder att det är viktigt att umgängespersonerna är neutrala, en 

annan tänker att de inte ska lägga sig i utan bara finnas där. Ovanstående citat kan anses 

ge just bilden av personen som ”en fluga på väggen”. Någon som finns där men som 

inte har någon aktiv roll i verksamheten. 

 

Andra föräldrar lägger mer betoning på trygghetsaspekten och framhäver att 

umgängespersonernas uppdrag är att utgöra en fast punkt för barnen och deras föräldrar, 

någon som förmedlar kontroll: 

 

”De är väldigt behagliga människor tycker jag. Lugna och 

sansade…försöker ju att få barnen att känna sig trygga. De har ju en 

lugnande effekt på barnen…det är lite mormor och morfar över 

dem…det de ska göra är ju att vara med och se att det inte blir fel”. 

 

”Dom ser till att det funkar, de ser till att hämtning och lämning sker 

via det som har sagts. Det är tryggt att de finns här. Att det är någon 

som har koll. Man kan inte säga att det inte har hänt för de ser ju vad 

som händer. De finns här och vet de något så meddelar dom…det är väl 

det, att det funkar”. 

 

”Det är väl framförallt att de går in och stoppar…det var någon gång 

min partner började diskutera med mig om något utomstående…då gick 

de in och bröt. För mig var det världens befrielse så det behövs att någon 

utomstående bara kan gå in och säga nej och stopp för det blir så himla 

svårt annars, man blir så himla utsatt i den situationen annars. Och sen 

också att dom inger trygghet till mitt barn också att dom finns där om 

det händer någonting…en trygghetsfaktor att det finns någon 

utomstående som ser”. 
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Som framgår av citaten ovan framträder både synen på umgängespersonerna som en 

kontrollinstans såväl som en stor trygghet. Inte helt oväntat är det boendeföräldrarna 

som i huvudsak beskriver umgängespersonerna i ordalag om trygghet både för sig själva 

och för deras barn. Boendeföräldrarna menar att det är tryggt att någon har koll och att 

de kan gå in och stoppa en eventuell konflikt som är på väg att blossa upp i samband 

med hämtning och lämning. Umgängesföräldrarna talar mer om umgängespersonernas 

kontroll, kontroll på vad som sker i lokalen och hur umgängesföräldrarna agerar. En 

umgängesförälder beskriver dock umgängespersonerna som mor- och 

farföräldergestalter och framhåller att deras förmåga till lugn och sans bidrar till barnens 

trygghet. 

 

En annan umgängesförälder lyfter fram umgängespersonerna som viktiga personer i att 

få umgänget mellan barn och förälder att verkligen fungera: 

 

”Dom var väldigt stödjande. För barnet kunde få för sig…usch jag vill 

inte va med dig…och då tog dom hand om barnet och prata med barnet 

så att hen kom tillbaka”. 

 

Den bild av barnens uppfattning om umgängespersonerna som föräldrarna förmedlar är 

överlag positiv: 

 

”De tycker jättebra om dom, behöver man hjälp är de där och hjälper 

direkt. Det är det som känns så skönt, om man skulle behöva hjälp”. 

 

”Mitt barn verkar trivas…jag ser det som att mitt barn har väldigt roligt 

med dom”. 

 

En boendeförälder menar att barnet upplever personalen som ”pushig” avseende deras 

försök att få barnet att vara med umgängesföräldern trots att barnet inte vill. I detta citat 

och i citatet från umgängesföräldern som talar om att umgängespersonen pratar med ett 

barn som inte vill medverka i umgänget framstår alltså umgängespersonernas roll som 

betydligt mer aktiv, som en person som aktivt går in för att se till att umgänget verkligen 

fungerar och kommer till stånd. 

 

Några föräldrar och några av umgängespersonerna uttrycker att de inte tror barnen 

förstår vilken roll umgängespersonerna har i verksamheten. Några barn verkar enligt de 

vuxna uppfatta umgängespersonerna som förskolefröknar. Något annat barn hade, enligt 

en umgängesperson, fått uppfattningen att hen bodde i lokalen och att deras familj var 

där och hälsade på. En boendeförälder menar att hens barn socialiserats in i att träffa sin 

andra förälder på det här sättet redan från början: 

 

”Jag tror inte de tänker så mycket på personalen alls. De är så vana. De 

har aldrig umgåtts med sin andra förälder på något annat sätt. Så för 

dom är de nog bara så här”. 
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Föräldrarnas funderingar om umgängespersonernas utbildningsbakgrund 

Flera boende- och umgängesföräldrar har funderingar över vilken typ av utbildning och 

bakgrund umgängespersonerna har. De ställer under intervjun frågor till intervjuarna om 

huruvida umgängespersonerna har professionell kompetens för att hantera frågor som 

rör vårdnadskonflikter, våld i nära relationer och barn som upplevt trauman. En 

kompetens som föräldrarna understryker att de tycker är nödvändig för att arbeta i en 

umgängeslokal.  

 

Behovet av särskild kompetens och särskilda kvalifikationer för att vara umgängesstöd 

är något som de advokater som intervjuats i Socialstyrelsens granskning (2013) också 

påtalar, de anser att detta är av särskild vikt i ärenden ”där det finns påståenden om våld, 

misshandel och psykisk ohälsa” (s 47). 

Reflektion och analys 

I föräldrarnas uppfattningar framträder till viss del den dubbelhet i 

umgängespersonernas roll som var tydlig i intervjuerna med umgängespersonerna 

själva, men viktigt att påpeka är att den dock inte är lika tydlig i föräldrarnas perspektiv 

som hos umgängespersonerna. Föräldrarna ger i stor utsträckning en bild av personalen 

som stödjande både för de själva och för barnen. Föräldrarna framhåller också 

tryggheten som umgängespersonerna förmedlar som något väldigt centralt. De talar om 

att de gör barnen trygga, de har koll och de finns där för föräldrar som kan ha svårt att 

mötas i samband med lämning och hämtning. På ett sätt kan föräldrarnas svar tänkas 

illustrera bilden av ombud, diplomat och beskyddare som en av de intervjuade 

umgängespersonerna beskrev sin yrkesroll. 

 

Samtidigt lyfter föräldrarna i sina svar också fram personalens dubbla roll i att vara 

aktivt stödjande och mer passivt observerande. Socialstyrelsen lyfter i sin rapport att 

umgängespersonernas roll kan upplevas som otydlig för föräldrarna (Socialstyrelsen, 

2013). En otydlighet som även Ekbom & Landberg (2007) pekade på i sin rapport och 

som de underströk som något som behövde utvecklas. Denna otydlighet framträder även 

i föreliggande studie. Föräldrarnas svar om umgängespersonernas roll framhåller dock 

inte den dubbla yrkesrollen som något som de upplever problematiskt utan snarare något 

som de utifrån verksamhetens natur uppfattar ska vara på det sättet. 

 

Generellt sett kan sägas att föräldrarna (i huvudsak boendeföräldrarna) ger uttryck för 

en oro sammankopplat med funderingar kring umgängespersonernas utbildning och 

kompetens för att hantera svårigheterna kring vårdnadskonflikter och de situationer som 

under umgänget skulle kunna uppstå på grund av att barnen kan ha upplevt våld i nära 

relationer. Några föräldrar påtalar att deras barn har varit med om traumatiska händelser 

tillsammans med sina föräldrar och att de med bakgrund i detta funderar över huruvida 

umgängespersonerna har kompetens att möta deras barn i umgängessituationen. Att 

föräldrarna uttrycker funderingar, otydlighet och viss osäkerhet kring detta skulle kunna 

tolkas som ett uttryck för att föräldrarna upplever en otrygghet i samband med 

umgänget.  
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Kommunikation 

Föräldrarnas syn på kommunikationen med umgängespersonerna 
Flera föräldrar talar i sina intervjuer om kommunikationen med umgängespersonerna 

som arbetar i lokalen. Några föräldrar är fundersamma över vad umgängespersonerna 

kommunicerar till familjerätten. En boendeförälder svarar följande på frågan om 

kommunikation med och information från umgängespersonerna i lokalen: 

 

Intervjuare: Tycker du att du får den information du behöver ifrån 

personalen? 

 

”Ja, ifrån dom absolut. Däremot känns det ibland som att jag inte vet, 

vad går vidare mellan familjerätt och lokalen. Där känner jag en väldig 

osäkerhet. För sen när man träffar familjerätten så är det som att dom 

inte vet någonting om vad som händer, och då blir jag väldigt förvånad. 

Jag skulle gärna vilja att…hur mycket antecknas så man vet att dom får 

all fakta”.  

 

I en umgängesförälders svar blir lite av umgängespersonens dubbla roll skönjbar när 

hen beskriver hur hen uppfattar kommunikationen:  

 

”Relativt bra, jag tycker den funkar relativt bra när man pratar med 

dom, sen vet jag inte om dom lyssnar eller bara…hör vad jag säger men 

inte lyssnar”. 

 

Förälderns svar kan tolkas som att umgängespersonen är närvarande och hör vad som 

sägs men inte ger uttryck för att aktivt förmedla informationen vidare. 

En annan förälder upplever att kommunikationen inte fungerar överhuvudtaget då hon 

upplever att umgängespersonerna inte beaktar hennes behov av trygghet vid lämning 

och hämtning: 

 

”Den har brustit helt, eftersom de släppt fram mitt ex när jag kommit 

tillsammans med mitt barn så har det blivit stelt och pressat”. 

 

Flera av de intervjuade umgängesföräldrarna från de fyra kommunerna lyfter fram 

funderingar kring hur kommunikationen mellan personalen i lokalerna och 

handläggarna på familjerätten ser ut:  

 

”Det som är tråkigt är ju att dom sitter och rapporterar varje helg efter 

varje umgänge…de har ju inte samma uppfattning som jag har…min 

väger inte alls lika tungt som det som står på papper och som kommer 

från personalen, deras ord väger tyngre”. 

 

”Vad jag än sa så skrev hen i personalen totalt annorlunda mot vad jag 

sagt” 
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”Dom(umgängespersonerna min anm.) lämnar ju sina redogörelser, för 

journal och så vidare. Deras journaler blir ju inte rättvisa, eftersom de 

är ju inte engagerade på så sätt”. 

 

”Ibland ringer jag och frågar, eller vill framföra något. Då skriver dom 

ner och lämnar till familjerätten. Och där försvinner det”. 

Reflektion och analys 

Flera av umgängesföräldrarna ger uttryck för en osäkerhet kring vad 

umgängespersonerna noterar under umgängesstödet och vad av detta som sedan för 

vidare till familjerätten. En tolkning av föräldrarnas utsagor är att det är den tidigare 

nämnda otydligheten kring umgängespersonernas roll under umgänget som träder fram 

i deras tankar om kommunikationen. Föräldrarna funderar, trots att de i sina tidigare 

svar inte givit explicit uttryck för detta, över vad som är umgängespersonernas roll. Om 

de är där för att övervaka, kontrollera och rapportera till Familjerätten eller om de i 

större utsträckning har en stödjande funktion gentemot föräldrarna? Gemensamt för 

samtliga intervjuade föräldrar är att de alla är av uppfattningen att umgängespersonerna 

rapporterar till familjerätten efter genomfört umgänge. Som framgår av citaten ovan är 

även flera föräldrar av uppfattningen att umgängespersonernas bild (som rapporteras till 

FR) av hur umgänget förflutit inte överensstämmer med deras egen bild av detsamma, 

något de upplever som problematiskt. Intressant att notera här är ju den bild som 

framkommit, för oss som arbetat med utvärderingsprojektet, i intervjuerna med chefer 

och umgängespersoner som visar på att rapporteringen ifrån umgängestillfällen inte 

alltid verkar vara så detaljerad som föräldrarna uppfattar att den är.  

 

Lokalerna 
Som nämndes inledningsvis så sker umgängesstödet i tre av kommunerna i lokaler som 

övrig tid används för öppen förskola-verksamhet. I den fjärde kommunen används 

lokaler som övrig tid brukas av kommunens socialtjänst för utredning och 

öppenvårdsbehandling för barn och unga. Gemensamt för öppen förskola-lokalerna är 

att de i huvudsak är lokaler anpassade för barn i åldern 2-6 år. 

Chefernas tankar om lokalerna  
Överlag anser cheferna att lokalerna är ändamålsenliga och menar att de inte fått några 

indikationer från umgängespersonerna att de inte skulle fungera. Trots detta uttrycker 

cheferna ändå vissa funderingar om huruvida familjerna som brukar lokalerna anser att 

de är funktionella. Cheferna tar nämligen upp två undantag från deras annars positiva 

bild av lokalerna. Det ena är att det inte alltid är helt friktionsfritt att arbeta i en lokal 

som man lånar av en annan verksamhet. Till exempel om man lånar en öppen förskola, 

krävs det att det finns ett mycket gott samarbete mellan familjerätt/umgängespersoner 

och den personalen som övrig tid arbetar i öppna förskoleverksamheten för att undvika 

konflikter och diskussioner om hur material i lokalen används och var olika saker ska 

vara placerade i lokalen. 

 

Den andra synpunkten angående lokalerna som kommer upp i chefsintervjuerna är 

funderingar kring lokalernas placering. Å ena sidan menar cheferna att finns det poänger 

med att lokalen ligger i anslutning till Socialtjänstens andra verksamhetslokaler. Å andra 
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sidan framhåller cheferna att det kan det bidra till en stigmatisering av familjerna som 

ska delta i verksamheten. I intervjuerna framkom också funderingar kring den 

geografiska placeringen och vilken betydelse det kan ha för verksamheten. Nämnda 

fråga behandlas vidare i nedanstående stycke som berör umgängespersonernas tankar 

om lokalerna. 

Umgängespersonernas, chefernas och föräldrarnas tankar om lokalerna 
I likhet med cheferna är umgängespersonerna överlag nöjda med de lokaler de har för 

att genomföra verksamheten. Umgängespersonerna lyfter dock några saker de anser är 

av speciell vikt för verksamheten. Behovet av god lekyta är något som 

umgängespersonerna påtalar som särskilt viktigt. Flera av de intervjuade understryker 

att storleken på lokalen till och med är viktigare än huruvida den är anpassad för barn i 

olika åldrar. 

 

De intervjuade umgängespersonerna lyfter också i likhet med cheferna fram att lokalens 

geografiska placering kan ha betydelse för huruvida verksamheten fungerar bra eller 

mindre bra. Ligger lokalen för avskilt, avskilt i meningen för långt ifrån andra 

byggnader, menar umgängespersonerna att det kan bli svårare för föräldrar som vill 

undvika att träffa barnets andra förälder att ta sig till och från lokalen. En av de 

intervjuade beskriver ett exempel som berör transportmöjligheterna till och från lokalen. 

Ligger lokalen så till att det enbart finns en buss som går till och från lokalen och den 

bussen går med gles trafik kan båda föräldrarna och barnet i samband med umgängets 

avslutande hamna på samma buss därifrån. En situation som kan vara olämplig om det 

föreligger en hotsituation mellan föräldrarna. 

 

Flera av cheferna uttryckte en viss fundersamhet över om lokalerna var funktionella för 

de familjer som kommer till verksamheten. Utifrån svaren från föräldrarna kan 

konstateras att den fundersamheten i vissa fall verkar vara obefogad. Även om några 

föräldrar uttryckte önskemål om mer material och leksaker anpassade för något äldre 

barn verkar de intervjuade föräldrarna på det stora hela nöjda med lokalens utrustning. 

Till exempel nämner de att de uppskattar att det finns pussel, material för att rita och 

måla, bollar och liknande. 

Föräldrarnas tankar om lokalerna - Behov av god lekyta 

Även om de flesta föräldrar var nöjda med lokalens utformning och utrustning lyfte 

föräldrarna precis som umgängespersonerna fram behovet av en stor lokal med god 

lekyta. Några av föräldrarna pekade till exempel på de problem som kan uppstå om flera 

barn och föräldrar ska ha umgänge i lokalen vid samma tidpunkt: 

  

”Ett litet lekrum för fyra eller fem familjer, det tycker jag är helt 

vansinnigt”. 

  

”Jag tycker det är bra att barnen träffar andra barn. På så sätt är det 

absolut ingen fara…men som sagt, det var ju bättre när lokalen var lite 

större för då kunde man liksom leka med varandra, nu har de ingen 

chans att leka med varandra. Jag menar, det ska vara fyra vuxna i det 

där rummet…det går bara inte”. 
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En annan förälder spinner vidare på frågan om flera familjer i lokalen och menar att det 

kan skapa en otrygghet för barnen i de fall barnen får bevittna konflikter mellan andra 

föräldrar i samband med lämning och hämtning av barn. I kontrast till detta framför 

också några föräldrar att de andra barnen och föräldrarna som är i lokalen bidrar till en 

känsla av trygghet för deras eget barn:  

 

”Dom vet ju att dom kommer hit för att deras andra förälder varit dum 

och att de andra barnen som kommer hit också har någonting trassligt 

med sina föräldrar”. 

Mammadörr, pappadörr och andra rum i anslutning till lekrummet 

En förälder föreslår att man kunde ha en ”mammadörr” och en ”pappadörr” när det finns 

två dörrar i lokalen. Då föräldern anser att det skulle underlätta vid lämning och 

hämtning och minimera risken att föräldrarna hamnar i onödiga möten och konflikter i 

samband med verksamheten. 

 

Flera av boendeföräldrarna tycker det är väldigt positivt att det finns andra rum i 

anslutning till lokalen, där umgänget sker, där de kan visats under tiden som umgänget 

pågår. Möjligheten för boendeföräldrar att visats i lokalen i andra rum under umgänget 

är inte något som uppskattas av alla umgängesföräldrar, då de menar att det kan vara 

jobbigt att veta att den andra föräldern finns i lokalerna, något de uppfattar ytterligare 

stärker känslan av att vara övervakad. 

En konstlad miljö 

I flera intervjuer framkommer att de intervjuade föräldrarna upplever verksamheten som 

konstlad. En umgängesförälder säger: ”det blir ju lite krystat”. En annan förälder 

återkommer flera gånger till att verksamheten skulle vinna på om det var ”mer naturligt 

på nåt sätt”. Ytterligare en umgängesförälder menar att det konstlade i situationen gör 

det svårt för barn och förälder att umgås: 

  

”Det negativa är att det blir svårt att få till en normal situation. Allting 

blir onormalt både för föräldrar och barn. Sitta i en lokal med…ja det 

blir ju övervakning…Ofta är det kort tid som man träffar sitt barn och 

man vill ju få ut så mycket som möjligt av det så…helst hade man ju 

velat vara själv med barnet, ute på neutral plats”. 

 

Några umgängesföräldrar menar också att de upplever det som en brist i verksamheten 

att de inte har möjlighet att vistas utomhus under umgänget. En aspekt som enligt dessa 

föräldrar ytterligare bidrar till att umgänget blir onormalt och konstlat. Att föräldrar inte 

kan och får visats utomhus i anslutning till lokalen under umgänget menar 

umgängespersonerna är en fråga om trygghet och resurser. Om en förälder och ett barn 

ska vistas utomhus måste en umgängesperson vara utomhus tillsammans med dem. En 

sådan fördelning leder till att den andra umgängespersonen som tjänstgör i 

verksamheten kan bli ensam inomhus med i vissa fall 3 andra familjer. Vilket kan 

försvåra möjligheterna för umgängespersonerna att bidra till trygghet och närvaro för 

de familjer som har sitt umgänge inomhus. Utifrån detta drar umgängespersonen 



 33 

slutsatsen att det i så fall skulle behövas fler umgängespersoner i tjänst vid 

umgängestillfällena. 

Reflektion och analys 
Att verksamheten befinner sig i ett spänningsläge mellan trygghet och övervakning 

framträder extra tydligt i de presenterade resonemangen om lokalerna. Lokalens 

placering geografiskt kan stärka eller minska trygghetsaspekten. Om lokalen ligger 

avskilt från andra hus och verksamheter samt att det endast finns en transportväg till och 

från lokalen kan detta leda till att boendeföräldrar känner sig otrygga att ta sitt barn till 

verksamheten då vissa av föräldrarna ger uttryck för rädsla att möta barnets andra 

förälder i samband med verksamheten. Förslaget med en mammadörr och en pappadörr 

kan tolkas som något som skulle bidra till en ökad trygghet för en boendeförälder som 

inte vill möta umgängesföräldern samtidigt som en lösning med två separata dörrar kan 

tänkas förstärka umgängesföräldrarnas uppfattning om att miljön är konstlad.  

 

Att det i lokalerna ofta finns möjlighet för boendeföräldrar att i ett angränsande rum 

stanna kvar under umgänget kan i motsats till ovanstående ibland stärka 

boendeförälderns känsla av trygghet och bidra till att boendeföräldern medverkar till att 

umgänget kan fortskrida då de upplever en fysisk närhet till sitt barn även när barnet 

träffar sin andra förälder. Boendeförälderns ökade trygghet i form av till exempel 

möjligheten att vara kvar i lokalerna under umgänget kan dock som nämnts bidra till att 

umgängesföräldern känner sig mer övervakad.  

 

Att verksamheten bedrivs med flera familjer samtidigt i lokalen lyfter också fram två 

sidor av upplevelse av trygghet. Någon förälder menar att andra familjers närvaro kan 

göra det egna barnet mer otrygg i de fall föräldrar konfronterar varandra i lokalen medan 

en annan menar att just de andra familjernas närvaro kan bidra till en normalisering av 

umgängesformen då det egna barnet ser att andra familjer befinner sig i samma situation 

som de själva och att barnet genom detta blir mer trygg i verksamheten. Huruvida detta 

stämmer eller ej är inte möjligt att besvara inom ramen för denna studie men det är 

viktiga resonemang med tanke på att föräldrarnas upplevelse av att själva känna sig 

trygga eller otrygga samt om de upplever att deras barn är trygga eller otrygga i 

verksamheten sannolikt kan påverka barnets känsla av detsamma. 

 

Såväl umgängespersoner som föräldrar framhåller vikten av god lekyta som något 

mycket centralt för att verksamheten ska fungera. Lek och samvaro mellan barn och 

föräldrar blir svårt att genomföra om lokalen är för liten. Ett argument som är mycket 

förståeligt då bristen på lekutrymme kan leda till att föräldrar och barn inte får möjlighet 

att faktiskt umgås. Något som i förlängningen kan motverka syftet med verksamheten 

(att föräldrar och barn ska känna sig bekväma och avslappande i varandras sällskap). 

Även i denna fråga framträder dock, i likhet med möjligheterna om att vara utomhus 

under umgänget, frågan om trygghet och övervakning som ofrånkomlig. När TR 

beslutat att umgänget mellan barn och föräldrar ska ske inom ramen för umgängesstöd 

har detta beslut grundats på att ett umgänge inte är möjligt utan en tredje part närvarande. 

Om lokalen är stor och i likhet med många reguljära förskolor till exempel har flera 

lekrum, blir det svårare för umgängespersonerna att vara närvarande under samtliga barn 
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och föräldrars umgänge. En brist på närvaro av umgängespersoner under umgängestiden 

skulle i förlängningen kunna leda till att barn och föräldrar upplever en otrygghet.  

 

Hämtning och lämning 

Föräldrarnas tankar om hämtning och lämning 
Hämtning och lämning av sitt barn i lokalen var ett område som väckte många känslor 

och åsikter hos flera av föräldrarna. En genomgående uppfattning hos boendeföräldrarna 

var att om umgängesstödet överhuvudtaget ska fungera måste det finnas en flexibilitet i 

lämnings- och hämtningssituationen.  

 

”Jag tycker att dom (umgängespersonerna min anm.) har hjälpt mig och 

ställt upp. Jag vill inte komma i kontakt med barnets andra förälder. Så 

då har det löst det med att vi kommer vid olika tider för att vi ska slippa 

träffas…det har hänt då och då att mitt ex dykt upp tidigare men då har 

personalen slussat ut mig via en annan ingång eller ringt och informerat 

mig om att mitt ex är i lokalen och då har jag kunnat avvakta med min 

hämtning tills mitt ex lämnat lokalen”. 

 

”Det är väldigt bra att man kan styra det lite, att vi kan komma vid olika 

tider och att all hämtning och lämning sker i lokalen så att personalen 

kan se om lämning och hämtning sker på utsatta tider eller om barnets 

andra förälder är försenad”. 

 

Behovet av flexibiliteten är även något som en umgängesförälder ger uttryck för att hen 

har anpassat sig till:  

 

”Jag får se till att jag inte hämtar innan mitt ex lämnar. Jag ser också till 

att jag lämnar innan mitt ex ska hämta”. 

 

Samtidigt menar hen att det är jobbigt och att det gör hen ledsen när barnet är ledsen 

och undrar varför den andra föräldern inte vill vara kompis med hen. 

Umgängesföräldrarna gav i övrigt inte några specifika kommentarer kring lämning och 

hämtning annat än att de menade att de anpassade sig efter boendeförälderns önskemål 

för att ha möjlighet att träffa sitt barn. 

Umgängespersonernas tankar om hämtning och lämning 
De intervjuade umgängespersonerna i lokalerna menar att det är något mycket naturligt 

att de anpassar lämning och hämtning för föräldrarna för att de inte ska behöva mötas. 

Samtidigt beskriver de att det är mycket jobb kring anpassningarna och flexibiliteten:  

 

”De flesta utav de ärenden som vi hade förut var ju sådana ärenden där 

föräldrar inte överhuvudtaget kunde mötas. Så det är mycket kring detta 

med logistiken” 

 

”Vi brukar ha en kvart, mellantid, överlappningstid. Så då får man sitta 

och leka med barnet och vänta på den andra föräldern”. 
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”Å den där vändan när man måste se till att de kommer i rätt tid så ska 

mamman hunnit gå innan pappan kommer, för står pappan i dörren då 

blir det katastrof”. 

 

En umgängesperson belyser även att överlappningstiden blir ett tillfälle för 

umgängesföräldrar att knyta kontakter med varandra:  

 

”Det uppstår ju relationer mellan papporna. För det är också så att vissa 

stannar kvar för att mamman inte vill att jag ska släppa iväg dom…så 

då kan det bli så att de sitter där med en annan pappa och knyter 

kontakt”. 

 

Umgängespersonerna förmedlar också att det är viktigt att göra dessa anpassningar för 

barnens skull. En personal pratar om att ett eventuellt möte föräldrarna emellan: 

 

”Sker också framför barnen vilket ju är förödande, samtidigt som 

barnen vet om att det är så här att mamma och pappa inte kan prata med 

varandra”. 

Reflektion och analys 
Flertalet av de intervjuade boendeföräldrarna lägger stor vikt vid att 

umgängespersonerna kan anpassa sig till föräldrarnas behov vad gäller lämning och 

hämtning i verksamheten. Det framgår mycket tydligt att flertalet av föräldrarna ser 

flexibiliteten (att den ena föräldern hunnit gå innan den andra kommer) som något 

absolut nödvändigt för att umgänget ska fungera. Detta är som framgår av citaten ovan 

även något som umgängespersonerna anser som viktigt och anpassningen och 

flexibiliteten tenderar vara något som det sker ett aktivt arbete med för att i så stor 

utsträckning som möjligt anpassa ramarna till föräldrarnas behov. Detta kan å ena sidan 

ses som något mycket positivt. Umgängespersonernas anpassning kan bidra till att en 

förälder som känner rädsla, osäkerhet (kanske på grund av tidigare våld eller hot om 

våld föräldrarna emellan) och otrygghet för att möta den andra föräldern eventuellt kan 

uppleva mer trygghet i umgängessituationen när hen vet att lämning och hämtning kan 

ske i lugn och ro utan närvaro av den andra föräldern. Å andra sidan skulle den 

anpassning som umgängespersonerna erbjuder föräldrarna kunna ses som en faktor som 

i förlängningen kan motverka syftet med umgängesstöd. Syftet är, som tidigare nämnts, 

att föräldrarna efter en tid med stöd sedan på egen hand ska lösa frågan om umgänge. 

Detta torde innebära att föräldrarna efter tiden med stöd behöver både kunna mötas 

ansikte mot ansikte samt ha kontakt med varandra via telefon och mail. Frågan som här 

blir nödvändig att reflektera över är om dessa, i de flesta fall, nödvändiga möten 

föräldrarna emellan efter avslutat umgängesstöd kan komma till stånd om de under hela 

perioden med umgängesstöd är förskonade från att möta den andra föräldern som de 

befinner sig i konflikt med? Uppenbart är dock att frågan om lämning och hämtning är 

komplicerad. För som några av umgängespersonerna belyser kan ett möte mellan två 

föräldrar i konflikt ”vara förödande” för barnet och ”leda till katastrof”. Kopplar vi 

också detta till Weinehalls (2006) resultat utifrån sin forskning att en umgängesförälder 

kan försöka använda sin umgängesrätt för att få information från barnet om barnets 
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andra förälder så skulle ett möte mellan föräldrarna vara direkt olämpligt. Givetvis är 

det inte lämpligt att en boendeförälder som upplevt fysiskt eller psykiskt våld eller hot 

om våld från barnets andra förälder, och en hotsituation fortfarande kvarstår ska behöva 

möta denna person i samband med en lämning eller hämtning. Frågan som då blir aktuell 

att ställa är kanske snarare om TR gjort en korrekt bedömning när man beslutat om 

umgängesstöd under en begränsad period för att föräldrarna sedan ska lösa frågan på 

egen hand. 

 

Intervjumaterialet indikerar alltså att det finns flera viktiga skäl till att verksamheterna 

behåller flexibiliteten kring lämning och hämtning för att verksamheten med 

umgängesstöd ska fungera. Samtidigt ses det av vikt för verksamheterna att fundera på 

hur flexibiliteten påverkar målsättningen för verksamheten och på vilket sätt 

verksamheterna tillsammans med FR kan arbeta aktivt med att hjälpa föräldrarna att 

börja kommunicera med varandra kring barnet. Då alltför stor flexibilitet kan motverka 

målsättningen med umgängesstödet. I de fall som konflikten föräldrarna emellan är så 

infekterad att det är omöjligt att genomföra umgängesstödet utan flexibla lösningar 

kring lämning och hämtning kanske FR bör överväga att avbryta umgängesstödet och 

väcka talan hos TR för att avsluta umgängesstödet. Tankar som kan kopplas till frågan 

som Andersson och Bangura Arvidsson (2006b) ställde sig utifrån sin studie om 

umgänge där de intervjuade professionella funderade över om det är rimligt att barn ”till 

varje pris” ska ha umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med (2006b). 

 

Öppettiderna 

Föräldrars och umgängespersoners tankar om öppettiderna 
I översiktstabellen i stycket som behandlar organisatoriska skillnader i de fyra 

kommunernas verksamhet med umgängesstöd framgår att i tre av fyra kommuner hålls 

verksamheten öppen varannan helg, med något varierande omfång på öppettider. I en 

kommun är verksamheten öppen varje vecka (se nedanstående tabellutdrag från tabell 

1). 

 
Utdrag från tabell 1 

 Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 4 

Öppettider Varannan 

söndag 

10-14 

Varje lördag 

10-16 

Varannan fredag 

och varannan 

söndag 

Varannan lördag och 

söndag 

10-16 

10-17:30 

 

I intervjuerna framträder att de flesta föräldrar är nöjda med öppettiderna. En 

uppfattning som delas av såväl familjerättschefer och umgängespersoner. Ett fåtal 

föräldrar (boende och umgänge) önskar utvidgade öppettider. Två föräldrar efterlyser 

öppettider på vardagskvällar då de menar att detta skulle öppna möjlighet till tätare men 

kortare umgängen. 

 

En förälder påpekar att vid storhelger och lov blir det långa avbrott i umgänget och då 

tappar föräldern lätt en del av kontakten som byggts upp med barnet: 
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”När det började närma sig jul så var det till exempel stängt här och då 

blev det ju fyra veckor istället för två veckor. Veckan därpå var barnet 

sjuk och då blev det sex veckor, så det har ju varit en stor nackdel, 

verksamheten behöver bli bättre så tycker jag…att ha fler alternativ”. 

 

En annan umgängesförälder uttrycker också en kort men koncis önskan om tätare 

öppettider: 

 

”För lite tid. Alternativen är för få”. 

 

Andra (i huvudsak boendeföräldrar)är nöjda med glesare umgängen:  

 

”Då kan ju vi umgås varannan helg, så att man får umgås med sitt barn 

någon gång”. 

Ökade öppettider- ett sätt att nå målsättningen med stödet? 

En umgängesperson för fram ökade öppettider som ett hjälpmedel att nå målsättningen 

med umgängesstöd:  

 

”Då har man mer manöverutrymme. Det här med att man trappar upp 

umgänget (att umgänget ska intensifieras efter några månader enligt 

tingsrätten. Min amn.) det är ju fortfarande samma 

tidsintervall…många barn hinner glömma bort…och börja om från 

början varje gång de kommer med sin relation till umgängesföräldern, 

det är jobbigt att se hur barn får börja med en främling varje gång”. 

 

Ovanstående citat ligger i linje med den tidigare citerade umgängesföräldern som 

upplever avbrotten i umgänget som en stor nackdel. 

 

Övriga intervjuade umgängespersoner tycker öppettiderna är fullt tillräckliga. Något 

som alltså till viss del skiljer sig från föräldrarnas åsikter. En umgängesperson 

framhåller att ökade öppettider skulle kräva fler umgängespersoner i verksamheten, 

något som alltså skulle kräva mer resurser till verksamheterna från kommunerna. 

Reflektion och analys 
Som flera av de andra aspekter av stödverksamheten som tas upp i denna rapport är 

öppettiderna en fråga med flera sidor. Det är fullständigt förståeligt att 

umgängesföräldrar som träffar sina barn sällan ger uttryck för att de vill träffa barnen 

oftare än vad som är möjligt inom ramen för stödet. I anslutning till detta är det samtidigt 

viktigt att lyfta fram tanken som en av boendeföräldrarna ger uttryck för, nämligen att 

helgerna är det tillfälle som hen har att umgås med sitt barn. Skulle umgänge med en 

umgängesförälder ske varje helg för barnet inskränker det barnets möjligheter att träffa 

sin boendeförälder på helgerna samtidigt som barnet får större möjligheter att träffa den 

förälder som hen inte stadigvarande bor tillsammans med. 
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En umgängesperson menade i sin intervju att ökade öppettider kan vara ett medel för att 

nå målsättningen med verksamheten, då föräldrar och barn inte behöver lära känna 

varandra på nytt vid varje umgängestillfälle. Detta är inte på något sätt en orimlig tanke 

samtidigt som det här är viktigt att reflektera över behovet av mer personal vid utökat 

öppethållande, som en annan umgängesperson understryker i sin intervju. I detta 

resonemang kan det också vara intressant att återgå till ”vikten av kontinuitet” som flera 

av familjerättscheferna framhöll som mycket betydelsefullt för verksamheten. Cheferna 

talade om att de strävar efter att samma umgängespersoner ska arbeta i verksamheten 

kontinuerligt för att bidra till barnens och föräldrarnas trygghet i samband med 

umgänget (se sidan 21). Av umgängespersonernas svar att döma är ett rimligt antagande 

att utökade öppettider för verksamheten skulle innebära att fler umgängespersoner 

behöver anställas. 

 

Målsättningen med umgängesstöd 

Tankar från chefer, familjerättssekreterare, umgängespersoner och föräldrar 
Målsättningen med umgängesstöd är, som nämnts några gånger ovan, att stödet ska 

finnas under viss tid för att sedan kunna avslutas och när stödet avslutas ska föräldrarna 

själva kunna lösa frågan om barnets umgänge sinsemellan. Enligt Socialstyrelsens 

(2013) granskning av Sveriges kommuners arbete med umgängesstöd kan, enligt 

kommunernas uppgifter till Socialstyrelsen, det anses att umgänget har normaliserats 

för ungefär 25 % av barnen efter avslutad insats. 

 

Samtliga av studiens frågeställningar bottnar i frågan om målsättningen med 

verksamheten är möjlig att uppnå. För att undersöka denna fråga tillfrågades samtliga 

medverkande respondenter, såväl chefer, umgängespersoner, familjerättssekreterare 

samt föräldrar om sina tankar om målsättningen och möjligheterna att nå denna. 

Cheferna om målsättningen 

Några av cheferna påtalade behovet av ytterligare en insats utöver själva 

umgängesstödet: 

 

”Ja vad har jag för tankar…det är ju både och…det var ju lättare när vi 

höll på med det här med samarbetssamtal för då blev det tydligt att 

”Jamen det här var till hjälp”… sen kunde föräldrarna samarbeta, det 

var att bygga förtroenden och så…men när det är domar så är det ju inte 

riktigt det, för då är vägen lite för lång på något sätt… i domarna har 

man inte konstaterat att: ’nu har ni hållit på ett år, vad bra det fungerar 

nu’ …alltså det har inte lett till den förändringen”. 

 

I en av kommunerna erbjuds föräldrarna att delta i en så kallad Biff-kurs (Barn i 

Föräldrars Fokus). En kurs, från början framtagen av Rädda Barnen, för att hjälpa 

föräldrar sätta barnen i främsta rummet när de själva befinner sig i konflikt med barnets 

andra förälder. Medverkande i en sådan kurs sker på frivillig basis. 
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En chef menar att:  

 

”Man borde kunna erbjuda något under tiden…vi erbjuder kurser men 

det är inte alla som går kurserna”.  

 

Framträdande i chefernas svar om målsättningen är att man identifierar behov hos 

föräldrarna utöver det som umgängesverksamheten som sådan kan bidra med. 
  

Umgängespersonerna om målsättningen 

Frågan om insatser utöver umgängesstödet för berörda föräldrar är något som också kan 

sägas framkommit med relativt stor tydlighet i intervjuerna med umgängespersonerna: 

 

Intervjuare: Tror du verksamheten bidrar till att föräldrar löser 

umgängesfrågan på egen hand? 

 

”Att det är ett realistiskt mål? I många fall är det det. I många fall inte 

alls…det snabbaste sättet man ser det på är hur villiga föräldrarna är att 

kommunicera med varandra…bortse från sina egna behov och sätta 

barnet främst”. 

 

En annan umgängesperson påtalar föräldrarnas behov av att gå i familjesamtal:  

 

”De vuxna kanske har massor med konflikter…det gagnar inte nåt barn 

att sitta i lokalen år efter år”. 

 

En annan umgängesperson är av en annorlunda åsikt och ger uttryck för att tiden är en 

viktig faktor i sammanhanget: 

 

”Det måste få ta tid tror jag…man får låta dom ha de här idéerna för sig 

att dom inte kan ses…litegrann är det nästan att barnen ska växa till sig 

så de kan gå själva emellan sen”. 

Familjerättssekreterarna om målsättningen 

Familjerättssekreterarna menar att målsättningen på det stora hela är en rimlig 

målsättning: 

  

”Vi har ju många som det funkar jättebra för…där båda föräldrarna är 

väldigt nöjda …och den ena föräldern blir trygg ändå efter 

umgängesstödet”. 

 

Samtidigt understryker de att det kanske i hälften av fallen fungerat mindre bra. På 

frågan om vad de tror skälet till att målsättningen inte fungerar är de intervjuade rörande 

eniga: ”konflikten”. I ett utvecklande av resonemanget landar de i konstaterandet att om 

konflikten är större än viljan att lösa umgängesfrågan för barnet så kommer inte stödet 

att fungera. En av familjerättssekreterarna tydliggör detta på ett intressant sätt genom att 
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peka på scenarion när konflikten föräldrarna emellan är så stor att den överskuggar 

barnet. Hon beskriver hur ett umgänge som fungerat under tiden med umgängesstöd har 

fallerat fullständigt i den stund föräldrarna ensamma ska hantera umgängesfrågan på 

grund av att föräldrarna överhuvudtaget inte kan kommunicera sinsemellan. En 

uppfattning som överensstämmer med Socialstyrelsens (2013) granskning. I nämnda 

granskning nämns också skäl som missbruksproblematik, funktionsnedsättningar och 

psykisk ohälsa hos ena föräldern som skäl till att umgänget inte kan normaliseras.  

 

Familjerättssekreterarna som intervjuats landar, liksom intervjuade chefer och 

umgängespersoner, i behovet av möjligheter att arbeta parallellt med föräldrarna. 

Familjerättssekreterarna nämner ”Koordinator” som en möjlig väg att gå för att hjälpa 

föräldrarna komma vidare i sin konflikt.  Koordinator tillkom i USA under 1990-talet 

och fungerar som ”en process för konfliktlösning för separerade föräldrar som har djupa 

konflikter eller ligger i rättvist” (Isaksson, 2013 s 15-16) Koordinator är ett välbeprövat 

arbetssätt i USA och har funnits där sedan 1990-talet. Metoden innebär att föräldrarna 

erbjuds en person som kan fungera som en länk och medlare mellan föräldrarna och som 

kan erbjuda ”en utväg när andra metoder inte är framkomliga, det vill säga när 

situationen för barnet är mycket allvarlig” (www.fou-sodertorn.se). Koordinatorn bistår 

föräldrarna i planering av hämtning och lämning, oenigheter mellan föräldrarna om 

barnet samt hjälper föräldrarna i sin kommunikation med varandra (Coates, Deutsch, 

Starnes, Sullivan & Sydlik, 2004). Koordinator är en metod som i skrivande stund 

används i ett antal södertörnskommuner som komplement i familjerättens arbete med 

vårdnadstvister. 

 

I Socialstyrelsens granskning (2013) framkommer att i några kommuner får föräldrar 

och barn behandlingsinsatser eller andra former av stödåtgärder parallellt med 

umgängesstödet men Socialstyrelsens granskare konstaterar också att det är vanligare 

att barnen erhåller stödjande insatser än föräldrarna. 

Föräldrarna om målsättningen 
Föräldrarnas inställning till målsättningen kan delas upp i två olika delar. När 

föräldrarna talar mer allmänt om målsättningen att den ska bidra till ett fungerande 

umgänge mellan ett barn och en förälder är den gängse uppfattningen bland föräldrarna 

att målsättningen är bra och att det borde finnas goda möjligheter lyckade utfall. 

Däremot framträder en något annorlunda bild när föräldrarna ombads reflektera över sin 

egen situation och sina egna möjligheter att lösa umgängesfrågan på egen hand efter 

tiden med stöd. Speciellt bland boendeföräldrarna var oron över framtiden efter avslutat 

umgängesstöd stor: 

 

”Där är det svårt. Hur ska vi lösa det själva? För min rädsla är ju att mitt 

ex ska få tillbaka sina gamla vanor och göra lite som här och inte 

respektera tiderna”. 

 

”Hemskt. Jag skulle inte klara av det på egen hand. Vi har inte haft 

någonting med varandra att göra på flera år…att det finns personal är 
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det som gjort att mitt barn mår bra, att det funkar. Utanför hade det 

aldrig funkat”. 

 

Båda ovanstående föräldrar förmedlar att de inte tror att umgänget kan fungera utan 

familjerättens inblandning. Den ena är rädd att ex-partnern ska återgå till att inte hämta 

och lämna barnet på överenskomna tider och den andra boendeföräldern lyfter fram 

bristen på kommunikation med ex-partnern under en längre tid som en mycket 

försvårande faktor. 

 

En förälder reflekterar kring på TR:s tanke om att umgängesstöd bör pågå i högst 12 

månader:  

 

”Lagen gynnar säkert jättemånga som är nyseparerade, osams och 

bråkar och så går det ett år och då har säkert allt lagt sig och man kan 

gå vidare, i andra fall blir det ett problem, när man måste till tingsrätten 

en gång om året för att få ett nytt beslut om umgänge…så i de flesta fall 

är säkert lagen bra men inte i alla”. 

 

Den intervjuade föräldern ger uttryck för att om stödet sker direkt efter separationen 

under 12 månader i enlighet med lagstiftarens intention tänker hen att målsättningen kan 

uppnås. Men i de fall konflikterna blir mer långdragna menar föräldern att lagen och 

därmed målsättningen med verksamheten fungerar betydligt sämre.  

 

En av de intervjuade umgängesföräldrarna beskriver att verksamheten i hens fall till viss 

del uppnått sin målsättning:  

 

”Jag träffar idag mitt barn utan stöd, någon dag i veckan… så visst har 

det varit till hjälp”. 

Uppfyller umgängesstödet behoven hos barnen? 
I många av de olika aktörernas (chefer, familjerätt, umgängespersoner och föräldrar) 

beskrivningar av sin syn på målsättningen med umgängesstöd tenderar samtalen 

fokusera kring de vuxnas behov, de vuxnas konflikter sinsemellan och de vuxnas 

oförmåga att sätta barnet och dess behov främst. Något som också överensstämmer med 

Forsberg & Pösös (2008) resultat som visade på att föräldrarnas behov i många fall 

överskuggade barnens behov och vilja.  

 

En av de intervjuade boendeföräldrarna betonar i sin intervju just barnets behov och 

menar att familjerätten, verksamheten och till viss del föräldrarna själva lägger för 

mycket fokus på föräldrarnas konflikt och huruvida det fungerar mellan föräldrarna. 

Hen påpekar att barnet inte får glömmas bort i talet om målsättningen.  
 

”Jag tänker att man glömmer bort, jag glömmer bort att mitt barn farit 

illa. Det är ju inte mellan oss (föräldrarna min anm.) det ska fungera, 

det är ju med ens barn…vet inte vad andra har, om det bara är osämja 

hit och dit men man glömmer att det är ens barn som är traumatiserat, 

det är barnet som råkat illa ut”. 
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Föräldern fortsätter med att understryka att bara för att två föräldrar kan nå till en punkt 

där de kan kommunicera med varandra och rent praktiskt lösa överlämnandet av barnet 

innebär det inte automatiskt att relationen barn-förälder fungerar. Den intervjuade 

föräldern pekar alltså på de två olika aktörerna i umgängesärendet (barnet och föräldern) 

och en tolkning av förälderns svar är att hen indirekt understryker vikten av att se båda 

aktörerna och bådas behov i verksamheten. 

 

Även om ovanstående förälder är tveksam till huruvida umgänget mellan hens barn och 

barnets andra förälder fungerar uttrycker några av de andra intervjuade boende- och 

umgängesföräldrarna att de upplever att verksamheten i stor utsträckning uppfyllt deras 

barns behov: 

 

”Ja de har ju kontakt med sin andra förälder. Det är ju bra. Det kommer 

ju alltid vara deras andra förälder, vad hen än gjort”. 

 

”Ja det tycker jag faktiskt, jag tror inte mitt barn skulle våga om vi gjort 

det här privat…tror inte hen skulle våga vara så öppen på det sättet som 

hen är nu”. 

 

”Det går ju framåt, men… det är svårt att säga om man gjort på ett annat 

sätt om det hade gått bättre eller sämre, nu har vi gjort på det här 

sättet…men om det är på grund av lokalens förtjänst eller inte är svårt 

att säga, men det har ju vart ett sätt ändå så jag kan umgås med mitt 

barn även fast det inte varit uttalat”. 

Reflektion och analys 

I citaten här ovan framkommer att föräldrarna i föreliggande studie upplever att 

verksamheten kan uppfylla behov hos barnen att träffa sin andra förälder och vara något 

positivt. Citaten är även intressanta att koppla till Andersson & Bangura Arvidssons 

(2009) resultat som snarare pekade på motsatsen. Nämligen att ett antal boendeföräldrar 

i deras studie inte upplevde att umgänget hade någon positiv betydelse för barnen utan 

att de snarare upplevde att barnen förmedlade negativa reaktioner före och efter 

umgänget. Samtidigt som föräldrarna i Andersson & Bangura Arvidssons (2009) studie 

gav uttryck för denna negativa bild var det, som framgick av genomgången av tidigare 

forskning, flera boendeföräldrar som menade att de kände sig ålagda att peppa och 

motivera sina barn till umgänget med den andra föräldern. Möjligtvis är 

boendeföräldrarnas utsagor i nuvarande utvärdering ett uttryck just för denna känsla. 

Till exempel när en boendeförälder påtalar att ex-partnern alltid kommer vara barnets 

förälder. Något som kan tolkas som att boendeföräldern uppfattar att oavsett hur ex-

partnern betett sig tidigare har hen fortfarande rätt att vara förälder till och träffa sitt 

barn. 

 

Den andra boendeföräldern lyfter fram trygghetsaspekten, att umgängesstödet i sin 

organisering utgör ett ramverk som gör att barnet (och kanske även boendeföräldern) 

finner mod att genomföra umgänget. 
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I det avslutande citatet från en umgängesförälder framkommer att föräldern upplever 

verksamheten som positiv för sitt barn samtidigt som föräldern uttrycker viss 

tveksamhet till om verksamheten som sådan i den speciellt avsedda lokalen är den bästa 

lösningen. Föräldern reflekterar kring en tanke att umgänget möjligtvis hade fungerat 

lika bra även om det inte skett i den form det gjort. Förälderns reflektion kan kopplas 

till de tankar som andra umgängesföräldrar delgett i sina intervjuer nämligen att de 

upplever umgängesstödet i lokalen som konstlat och onaturligt samt att 

umgängesföräldrarna känner av övervakningen i samband med verksamheten på ett 

relativt påtagligt sätt. Utifrån en sådan upplevelse är det sannolikt inte konstigt att en 

förälder tänker och eventuellt önskar att umgänget kunde ske i annan form än i en lokal 

med närvarande umgängespersoner. 

 

Familjerättssekreterarna om handläggning av umgängesstöd 
Som nämndes inledningsvis blev gruppintervjun med familjerättssekreterare inte så 

omfattande som initialt var avsikten då det skulle vara en större fokusgruppsintervju 

med familjerättssekreterare från samtliga medverkande kommuner. Resultaten som 

redovisas i detta avsnitt är baserat på två familjerättssekreterares tankar om sitt arbete 

med umgängesstöd, de två som deltog i den mindre gruppintervju som kom till stånd. 

På grund av denna något begränsade tillgång på data kommer de huvudsakliga resultaten 

från gruppintervjun här redovisas i lite komprimerad form. Familjerättssekreterarnas 

tankar om målsättningen med umgängesstöd och behov av kompletterande insatser till 

föräldrarna för att nå målsättningen redovisades under avsnittet som specifikt berör 

målsättningen (se sidan 39). 

 

Övriga resultat från gruppintervjun om familjerättssekreterarnas arbete med 

umgängesstöd kan sammanfattas i tre huvudsakliga punkter: 

 

1. Tätare samarbete med TR 

2. Önskemål om uppföljningar från TR 

3. Önskemål om en handläggare som enbart arbetar med umgängesstöd 

Familjerättssekreterarna berättar att majoriteten av samtliga umgängesstödsärenden som 

de handlägger är domar enligt FB. 

 

”Det har ändrats, för det har varit frivilligt…alltså fler frivilliga och få 

domar. Nu är det tvärtom”. 

 

De konstaterar dock att de hittills inte behövt neka någon som själv ansökt om 

umgängesstöd på grund av att de haft många familjer som ska ha umgängesstöd enligt 

beslut/ dom från TR.  

Behov av samarbete och uppföljning 
I intervjun framkommer med relativ stor tydlighet att FR inte upplever att det har något 

samarbete med TR.  

 

Intervjuperson 1: ”jag tycker det är ett bekymmer att de bara fattar 

beslut och sen… 
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Intervjuperson 2: är det upp till oss att sköta allt” 

 

Utifrån dessa tankar efterlyser de intervjuade familjerättssekreterarna mera av ett 

samarbete.  

 

”Jag tänker att det skulle vara spännande när det är en dom, att man sen 

ska remittera-alltså skriva tillbaka hur det har funkat och inte funkat”. 

 

Familjerättssekreterarna menar att ett tätare samarbete med TR, som till exempel skulle 

innefatta tydliga uppföljningar, också skulle kunna bidra till att stärka barnperspektivet, 

som de i vissa fall i umgängesärendena upplever är svagt. 

 

”Och det är det som gör att det krockar tror jag, med tingsrätten, därför 

att det är ett starkt föräldraperspektiv där…är min uppfattning…i 

domarna…vi försöker att ha –vi har ett barnperspektiv, och då stämmer 

inte det överens”. 

 

Intervjuare: ”Det var just min fråga, menar ni att umgängesfrågor 

handlar om att barnen ska få träffa föräldrarna eller handlar det om att 

föräldrarna ska få träffa barnen?” 

 

Intervjuperson 1:”Det är väldigt ofta att föräldrarna ska få träffa 

barnen”. 

 

Intervjuperson 2: ”Fast sen skriver ju domarna naturligtvis att det är, att 

de gjort en bedömning utifrån att det ska vara till barnens…det står ju i 

beslutet”. 

 

Familjerättssekreterarna påtalar en tanke om att ett uppföljningsansvar även hos TR 

skulle kunna bidra till att öka barnperspektivet generellt. De menar att FR då skulle 

kunna delge TR i en återrapportering det som framkommer i FR:s intervjuer med barnen 

om hur hen uppfattar att umgänget fungerar. TR kan ha detta med sig i vidare bedömning 

om fortsatt umgängesstöd, till exempel om beslutet som fattats är interimistiskt. Enligt 

Socialstyrelsens (2013) granskning av kommuners arbete med umgängesstöd menar 

representanter från en medverkande tingsrätt att de vid interimistiska beslut begär in 

upplysningar om hur umgängesstödet fungerat men föreliggande studie verkar tala för 

att detta kan variera mellan tingsrätter och kommuner. 

Fördelar och nackdelar med detaljerade domslut 
Socialstyrelsen (2013) skriver i sin granskning att kommuner menar att det inte alltid 

framgår i beslutet från TR vilka de bakomliggande skälen till umgängesstödet är. De 

familjerättssekreterare som intervjuats i FoU:s studie konstaterar att de domar och beslut 

de får nu ofta är mer detaljerade än tidigare. Något de ser som både positivt och negativt. 

Positivt i bemärkelsen att de står klart och tydligt hur TR vill att umgängesfrågan ska 

hanteras. Negativt då den detaljerade planen kanske inte alltid går att genomföra i 

praktiken: 
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”Det är ju också svårt att veta precis hur allting, alltså när det gäller 

barn- att veta att trappa upp umgänget efter ett schema utifrån en dom, 

ett schema som kanske inte alls passar. Vad ska man göra då?” 

 

Familjerättssekreterarna illustrerar problematiken med exempel på föräldrar som inte 

dykt upp till umgänget, barnet har blivit sjuk och olika saker har inträffat vilket lett till 

att barnet och föräldern inte träffats de gånger som står angivet i domen, samtidigt som 

det finns angivet i domen att umgängesstödet ska upphöra ett visst datum och tanken då 

är att föräldrarna ska lösa umgängesfrågan på egen hand. I denna typ av situationer 

menar familjerättssekreterarna att de ofta står i en situation med å ena sidan en 

boendeförälder som inte vill att umgänget ska fortsätta på egen hand då boendeföräldern 

känner oro. Å andra sidan möts FR av en umgängesförälder som menar och att domen 

har löpt ut och vill att umgänget nu ska fortsätta på egen hand. Nämnda situation menar 

de intervjuade ofta leder till att en av föräldrarna eller FR måste väcka talan i TR för en 

ny rättslig process rörande umgänget. Familjerättssekreterarna diskuterade under sin 

intervju huruvida en uppföljning från TR:s sida under pågående verkställande av TR:s 

beslut (umgängesstödet) skulle kunna vara en hjälp i dessa typer av situationer. 

En handläggare som enbart arbetar med umgängesstöd 

Familjerättssekreterarna framhåller under hela sin gruppintervju att handläggningen av 

umgängesstöd är mycket tidskrävande. En av familjerättssekreterarna menar att: 

 

”Det är lite akutstyrt det där med umgängesärenden känner jag”. 

 

Handläggaren exemplifierar genom att beskriva att det är många föräldrar och andra 

anhöriga som hör av sig till henne som handläggare och vill att hon ska agera utifrån sin 

position som myndighetsperson. I resonemanget återkommer också handläggarna till 

behovet av parallella insatser som fokuseras på föräldrarnas konflikt sinsemellan (som 

nämndes i avsnittet i rapporten som behandlar målsättningen med verksamheten på 

sidan 39) samt önskemål om en annan typ av organisering av arbetet: 

 

”Man försöker jobba med konflikten men alltså–de här ärendena –de 

belastar en i ganska hög grad, därför att man inte har planerat utan det 

är saker som– det händer väldigt mycket akut som man måste styra upp. 

Det skulle kanske vara organiserat på ett annat sätt…till exempel att det 

var en person som hade de här ärendena”. 

Reflektion och analys 

Familjerättssekreterarna lyfter fram att de ärenden som rör umgänge och umgängesstöd 

är ärenden som tar upp mycket av handläggarnas tid. Liksom i flera av de andra 

intervjuerna som genomförts inom ramen för denna studie framstår behovet av att arbeta 

med konflikten mellan föräldrarna som centralt. Handläggarna ger i likhet med 

umgängespersonerna en bild av sig själva som medlare mellan två stridande parter. 

Handläggarna framför också önskemål om parallella insatser för föräldrarna under tiden 

som umgängesstödet fortgår, tydligare samarbete med TR samt en eller två handläggare 

som enbart kunde arbeta med och fokusera på umgängesärenden på enheten.  
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Socialstyrelsen (2013) drar i sin granskning av Sveriges kommuners arbete med 

umgängesstöd slutsatsen att uppföljningar efter avslutat uppdrag sällan görs av ansvarig 

socialnämnd samt att socialnämnderna i kommunerna brister i att tydliggöra för samtliga 

i ärendena involverade hur pågående uppdrag ska följas upp. Bland annat konstaterar 

Socialstyrelsen i sin rapport att berörda föräldrar som intervjuats inte upplevt att de fått 

någon återkoppling från socialnämnd och familjerätt om hur tiden med umgängesstöd 

fungerat. Familjerättssekreterarna i föreliggande studie menar att de gör uppföljningar 

men efterlyser intresse för dessa uppföljningar från tingsrätterna. De föräldrar som 

intervjuats i studien efterlyser mer information och uppföljning från familjerätten då de 

ger uttryck för en osäkerhet kring familjerättens kunskap om hur just deras 

umgängesärende fungerat.  
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Slutsatser och diskussion 

Studiens syfte har varit att: ge en beskrivning av forskningsläget gällande 

umgängesstöd samt att beskriva de fyra kommunernas verksamheter och identifiera 

likheter och skillnader i verksamheterna samt att föra en diskussion om dessa.  

 
Beskrivningen av kommunernas verksamheter har utgått från nedanstående tre 

frågeställningar: 

 

1/ Hur ser deltagande föräldrar, umgängespersoner, familjerättssekreterare samt chefer 

på verksamheten och dess målsättning? 

2/ Vilka likheter och skillnader framträder mellan de fyra kommunernas 

umgängesverksamheter? 

3/ Hur uppfattar inblandade aktörer (föräldrar, umgängespersoner, 

familjerättssekreterare samt chefer) möjligheterna att nå målsättningen med 

umgängesstöd inom ramen för verksamheten? Vilka faktorer i verksamheten kan anses 

inverka positivt och negativt på verksamhetens målsättning? 

 

Efter analyserade av samtliga intervjuer med chefer, familjerättssekreterare, 

umgängespersoner och föräldrar kan ett antal övergripande slutsatser dras som på olika 

sätt relaterar till möjligheterna att uppnå målsättningen med umgängesstöd. Slutsatserna 

kring likheter och skillnader mellan de olika kommunernas verksamheter samt hur 

inblandade aktörer uppfattar verksamheten och dess målsättning presenteras nedan 

under ett antal olika rubriker. Efter presentationen av slutsatserna förs en avslutande 

diskussion kring vad studien kan säga om den sista frågan i den avslutande 

frågeställningen som lyder: ” Vilka faktorer i verksamheten kan anses inverka positivt 

och negativt på verksamhetens målsättning?” 

Umgängesstöd relativt lika organiserat i samtliga kommuner 
Studien har visat att det i huvudsak är på detaljnivå som organiseringen av 

umgängesstödet skiljer sig åt i de fyra studerade kommunerna med undantag för hur 

umgängespersonerna förbereds inför umgängestillfällena och på vilket sätt 

umgängespersonerna återrapporterar från genomfört umgänge. Lokalerna är i huvudsak 

inrymda i barnanpassade lokaler som övrig tid används till öppen förskola-verksamhet. 

Lokalerna håller öppet för umgänge i huvudsak på helger. I samtliga fyra kommuner 

finns i genomsnitt 2-4 personer anställda som umgängespersoner och dessa personer 

ansvarar för umgängesstödet i sin helhet i lokalerna. Som nämndes tidigare i stycket 

skiljer sig umgängespersonernas konkreta uppdrag i samband med umgängesstödet 

något åt. I en kommun kan umgängespersonerna anses ha en mycket aktiv roll och vara 

familjerättens förlängda arm då de inför umgängen får konkreta frågor från familjerätten 

som de efter avslutat umgänge ska återrapportera. I de andra kommunerna består 

umgängespersonernas uppdrag mer av att notera närvaro och endast om något speciellt 

sker i samband med umgänget behöver umgängespersonerna återrapportera detta till 

familjerätten. Samtliga fyra undersökta kommuner erbjuder enbart umgängesstöd i 

lokal.  
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Otydlighet kring umgängespersonernas roll 

I undersökningen framträder en överensstämmelse med tidigare forskning och 

granskningar(se Socialstyrelsen, 2013 & Ekbom och Landberg, 2007) att det råder en 

otydlighet kring umgängespersonens roll i samband med verksamheten. De intervjuade 

umgängespersonerna ger uttryck för en osäkerhet kring huruvida de ska vara ”fluga på 

väggen” eller om de ska ta en aktiv roll och medverka i umgänget. Denna 

osäkerhet/otydlighet blir också tydlig i föräldrarnas svar där de i sina intervjuer å ena 

sidan talar om umgängespersonerna som några som ”bara sitter där och löser sitt 

korsord” men som de samtidigt inte vet om de också noterar vad som sker i 

umgängeslokalen. Å andra sidan talar föräldrarna också om umgängespersonerna som 

personer som de uppfattar har som uppgift att se till att umgänget kommer till stånd, och 

att de därmed, enligt föräldrarna, kan pusha barnen att umgås med föräldern eller vara 

en medlande länk mellan barn och förälder när barnet visar tveksamhet till att vara med 

umgängesföräldern.  

En kontinuitet som bidrar till trygghet 

Vikten av kontinuitet, i meningen att det är samma personer som arbetar i verksamheten 

från gång till gång, framträder som en viktig punkt i studien. Detta kan speciellt kopplas 

till trygghetsaspekter. I flera av intervjuerna understryker föräldrarna hur viktigt det är 

att barnen och de själva känner sig trygga i samband med verksamheten. Denna trygghet 

förstärks sannolikt av att barn och föräldrar får möta samma umgängespersoner varje 

gång de kommer dit. Just kontinuitetaspekten var, som nämnts, även något som tidigare 

forskning påpekat är av stor vikt i umgängesärenden (se Ekbom & Landberg, 2007). I 

chefsintervjuerna framkom även att man i samtliga fyra kommuner strävar efter att det 

ska vara samma umgängespersoner som tjänstgör i lokalen från gång till gång samt vill 

i den mån det är möjligt ha fasta förste vikarier. Studiens resultat visar på att denna 

strävan är något som bidrar till en trygghet hos deltagande familjer. 

En god lekyta och lokalens betydelse 
Studien har visat att lokalen där umgänget sker har stor betydelse för verksamheten. 

Lokalens geografiska placering, dess fysiska utformning samt dess storlek är tre saker 

som till stor del kan tänkas inverka på huruvida verksamheten fungerar på ett bra sätt 

eller inte. Slutsatsen som här kan dras är att val av lokaler och eventuellt utökade 

öppettider kan ha betydelse om många familjer ska vistas i lokalen samtidigt.  

Flexibiliteten vid lämning och hämtning en förutsättning  

I rapporten framkommer att en förutsättning för att verksamheten ska fungera är att 

familjerätterna, och i förlängningen de umgängespersoner som arbetar i lokalen, kan 

erbjuda föräldrarna en flexibilitet när det gäller hämtning och lämning av barnen i 

lokalen. Flera av de intervjuade föräldrarna i rapporten menar att nämnda flexibilitet, att 

lämning och hämtning sker vid olika klockslag så föräldrarna inte behöver mötas i 

lokalen, är en absolut nödvändighet för att de ska kunna lämna och hämta sina barn i 

lokalen. Frågan om flexibilitet väcker, som presenterats i resultatgenomgången, frågor 

om möjligheterna att uppnå verksamhetens målsättning (att föräldrarna efter en tid med 

stöd ska kunna lösa frågan om umgänge på egen hand utan familjerättens inblandning). 

Med de underlag som framkommit i föreliggande studie är det inte möjligt att säga att 
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flexibiliteten motverkar verksamhetens målsättning men klart är att det är en fråga som 

kan diskuteras.  

Behovet av uppföljningar 
I samtliga intervjuer i rapporten framkommer att uppföljningar av verksamheten är av 

stor vikt. Flera intervjuade aktörer efterfrågar även mer uppföljningar än, vad de 

uppfattar, görs i dagsläget. Familjerättssekreterarna efterlyser mer uppföljning från 

tingsrätterna och även kanaler för en tydligare återkoppling till tingsrätten från 

familjerättens sida. 

 

De intervjuade föräldrarna efterfrågar större transparens hos familjerätten samt mer 

feedback om vad från respektive umgängesgång som rapporteras av 

umgängespersonerna till familjerätterna. En tolkning av vad föräldrarna förmedlar i sina 

intervjuer är att de vill ha mer information om umgängespersonernas uppdrag och roll i 

verksamheten. Då den upplevda otydligheten kring umgängespersonernas roll tenderar 

att skapa otrygghet och osäkerhet hos föräldrarna.  

 

I projektplanen för genomförda studie fanns en önskan från familjerätterna i berörda 

kommuner att få kunskap om i vilken utsträckning verksamheten uppnår målsättningen 

med umgängesstöd. Detta är inte en fråga som denna studie har kunnat besvara. Något 

som dock skulle vara möjligt i en uppföljande studie är att i nämnda kommuner under 

en tidsperiod av cirka två år följa upp ett antal familjer. En sådan studie skulle intervjua 

familjen när de erhåller beslut om umgängesstöd från tingsrätten, sedan skulle en 

intervju göras med familjen under tiden de erhåller umgängesstöd och ett år efter 

avslutat umgängesstöd skulle familjen kontaktas återigen för en intervju om hur 

umgänget fungerar när de inte längre deltar i verksamheten.  

Behovet av riktade insatser till föräldrarna  
En genomgående slutsats i rapporten är att umgängesstöd som insats inte upplevs som 

tillräcklig. Samtliga intervjuade aktörer efterlyser ytterligare insatser för föräldrarna om 

målsättningen med verksamheten ska vara möjlig att uppnå. Bland förslagen som 

nämnts i intervjuerna finns samarbetssamtal, insatsen ”Koordinator” och andra typer av 

terapeutiska samtal. Möjligtvis är det även så som Andersson & Bangura Arvidsson 

(2006b) påtalar i sin studie av intervjuer med professionella socialarbetare att umgänge 

inte ska ske ”till varje pris”. I de fall där konflikten föräldrarna emellan är så svår och 

infekterad att det inte är möjligt för barnet att ha ett umgänge med sin andra förälder 

utan familjerättens inblandning bör sannolikt frågan om att inte ha umgänge övervägas.  

Faktorer som kan inverka positivt och negativt på verksamhetens 

målsättning 
Studiens avslutande frågeställning var: Vilka faktorer i verksamheten kan anses 

inverka positivt och negativt på verksamhetens målsättning? Utifrån studiens samlade 

resultat har nedanstående faktorer identifierats: 

Faktorer som kan inverka negativt  

 Bristen på trygghet. Om barn och föräldrar upplever en otrygghet i 

verksamheten kommer sannolikt detta bidra till att möjligheterna att uppnå 

målsättningen försämras. 
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 Otydlighet kring umgängespersonernas roll. Om barn och föräldrar (kanske i 

huvudsak föräldrar) lägger alltför stor vikt vid umgängespersonens närvaro 

under umgänget och uppfattar att det är hens roll att vara den sammanbindande 

länken föräldrarna emellan kommer detta att försvåra föräldrarnas möjligheter 

att lösa umgängesfrågan på egen hand. 

 Alltför stor flexibilitet från umgängespersonernas sida vad gäller 

arrangemang kring lämning och hämtning. Om föräldrarna under hela 

umgängestiden slipper mötas kan sannolikt det försvåra möjligheterna för 

föräldrarna att ha kontakt med varandra om umgänget när umgängesstödet 

avslutats. 

 För små lokaler med för liten lekyta. Om lokalerna är små och familjerna 

som deltar upplever att de sitter i knäet på varandra blir sannolikt umgänget 

mellan barn och förälder inte bra. Något som kan försvåra möjligheterna till ett 

välfungerande umgänge efter avslutad insats. Om lekytan är liten kan barnen 

inte leka och ha ett ”normalt” umgänge med sin förälder. Något som skulle 

kunna leda till att barnet blir negativt inställd till att träffa den förälder hen inte 

bor tillsammans med. 

 

Faktorer som kan inverka positivt 

 Att samtliga medverkande föräldrar och barn upplever trygghet i samband 

med verksamheten. Upplevelsen av att det är tryggt att överlämna barnet till den 

andra föräldern kan sannolikt bidra till möjligheterna för föräldrarna att lösa 

frågan om umgänge på egen hand efter avslutad insats. 

 Kompletterande insatser under tiden som umgängesstödet pågår. Om 

familjer erbjuds insatser (t.ex. Koordinator, samarbetssamtal) som syftar till att 

arbeta med konflikten föräldrarna emellan kan detta sannolikt inverka positivt på 

målsättningen med umgängesstöd. 

 En god introduktion för föräldrar och barn. Att samtliga aktörer (familjerätt, 

umgängespersoner och familjer) möts och diskuterar igenom upplägg och 

målsättning med umgängesstödet när insatsen påbörjas kan eventuellt leda till 

mer motiverade föräldrar. 

 Utökade öppettider. Om föräldrar och barn har möjlighet att mötas (ha 

umgänge) vid flera tillfällen kan detta eventuellt bidra till att föräldrar och barn 

lättare kan knyta an till varandra, vilket på sikt skulle kunna stärka möjligheterna 

till fungerande umgänge på egen hand efter avslutad insats. 

 Ett utvidgat samarbete mellan kommunernas familjerätt och tingsrätten. 

Flera av respondenterna i studien har påtalat behovet av ett utvidgat och tätare 

samarbete med tingsrätterna i ärenden som rör umgänge. Respondenterna i 
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studien talar om önskemål om uppföljning från Tingsrätternas sida om hur 

umgängesstödet fortgår för den aktuella familjen. 

 

Behovet av jämnvikt mellan övervakning och trygghet 

Umgängesstöd kan beskrivas med två övergripande begrepp. Dessa två är trygghet och 

övervakning. I studien framträder vikten av att verksamheten har ett fokus på trygghet 

som mycket tydligt. Tryggheten är nödvändig för att barn, boendeföräldrar och 

umgängesföräldrar ska delta i och känna sig positiva till verksamheten. Tryggheten och 

behovet av den tar sig uttryck i flera aspekter av verksamheten. Den framkommer som 

nämnts i kontinuiteten av umgängespersoner, i lokalens utformning och geografiska 

placering, i umgängespersonernas agerande i samband med verksamheten, i 

boendeföräldrarnas möjligheter att vara kvar i angränsande rum i lokalen samt i 

föräldrarnas önskan av transparens i familjerättens arbete med deras ärende. 

 

Den andra sidan av verksamheten som framkommer tydligt, kanske heller inte 

förvånande, i rapporten är övervakningen. Tydligast framkommer detta i intervjuer med 

umgängesföräldrar där de givit uttryck för att vara kontrollerade men även i 

intervjuavsnitten som berör umgängespersonernas roll. Umgängespersonerna beskriver 

sig själva till exempel i termer av personer som ska vara där och se och hålla koll mer 

än personer som aktivt ska delta i umgängesstödet. Önskan om en stark kontroll från 

umgängespersonerna i umgängessituationen är även något som framkommit i 

intervjuerna med boendeföräldrarna. 

 

Umgängesstödsverksamheten kan alltså sammanfattas med dessa två begrepp. Två 

begrepp som är tydligt sammanlänkade. Det ena kan i vissa fall också vara en 

förutsättning för det andra då behovet av övervakning ofta kan vara en anledning till att 

beslut om umgängesstöd tas. Inslaget av övervakning i verksamheten kan också vara 

nödvändigt för att boendeföräldern ska känna sig trygg att lämna ifrån sig sitt barn för 

umgänge med barnets andra förälder. Viktigt dock att påpeka i sammanhanget är att 

behovet av trygghet även kan ligga till grund för beslutet om umgängesstöd då en 

umgängesförälder som inte träffat sitt barn under en tid kan behöva trygghet och stöd i 

sitt föräldraskap i samband med umgänget med sitt barn. Med andra ord kan tryggheten 

sägas vara en förutsättning för att verksamheten ska fungera men övervakningen behövs 

även i många fall för att skapa trygghet i verksamheten. Möjligtvis är det där den största 

utmaningen för verksamheterna ligger, att bedriva verksamheten i balansgången mellan 

trygghet och övervakning för att målsättningen med umgängesstöd ska vara möjlig att 

uppnå. 
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