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Sammanfattning 
Den här studien fokuserar på vad som ligger till grund för beslut gällande umgänge med 

umgängesstöd i familjer där barn upplevt pappas våld. Syftet med uppsatsen är att få en ökad 

förståelse för hur processen går till från utredning till verkställande. Detta är en kvalitativ studie där 

fyra familjerättshandläggare i fyra olika kommuner med olika storlekar har intervjuats. Empirin har 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och genom nyckelbegreppen mäns våld mot 

kvinnor, barnets bästa och föräldraförmåga. En slutsats utifrån studien är att föräldrarnas 

samarbetsförmåga värderas högt i beslut om umgänge efter en separation. Detta gör att våldet 

ibland tenderar att försvinna i utredningsprocessen och att barnets behov av skydd riskerar att 

komma i andra hand. Vid interimistiska beslut tar tingsrätten nästan alltid beslut om umgänge, i 

vissa fall med umgängesstöd. Detta är något som samtliga av våra intervjupersoner ställer sig 

kritiska till då ingen ordentlig utredning har hunnit göras. Hur verkställandet av umgänge med 

umgängesstöd går till varierar mellan olika kommuner. Kvalitén på umgängesstödet varierar 

beroende på de resurser kommunerna har till sitt förfogande. Tingsrätten har beslutsmakt gällande 

umgänge med umgängesstöd men familjerättshandläggaren har också ett betydande 

handlingsutrymme och kan påverka besluten och verkställandet av det. 
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FÖRORD 

 

Föräldraskap och barns välmående är ett outtömligt diskussionsämne. I och med att vi själva har 

barn har vi inte kunnat undvika att med jämna mellanrum referera till vårt eget föräldraskap under 

arbetet med uppsatsen. Och ett är säkert, vi har under arbetets gång pratat, pratat och pratat, om just 

detta. Men för att inte fastna i våra egna tankar har vi utöver våra informanter på familjerätten även 

pratat med andra personer som har kunnat ge oss ny och betydelsefull “input” kring ämnet. Och 

genom detta förord vill vi särskilt tacka några personer som vi fått möjligheten att samtala med om 

de här frågorna. 

 

Vi vill först rikta ett tack till vår handledare Urban Markström som kommit med goda råd, varit 

uppmuntrande och genom sin flexibilitet gett oss frihet att ha vår egen process. Det har passat oss 

bra. Vi vill också tacka Maria Forsman som är universitetslektor vid Juridiskt forum vid Umeå 

universitet. Hennes kunskap om rättsväsendets behandling av barn som upplevt våld i hemmet har 

gett oss en djupare förståelse för hur lagar och rättspraxis påverkar processerna vi velat undersöka. 

Ett stort tack även till Gunilla Nordenfors som var med och startade upp Umeås kvinnojour för över 

30 år sedan och som under många år har stöttat både kvinnor och barn som befunnit sig i kris. Vårt 

samtal med henne hade gärna fått fortsätta många timmar till. Vi vill även tacka Kalle Grill, som är 

lektor i filosofi vid Umeå universitet, för att han läst och kritiskt granskat vår uppsats. Och slutligen 

vill vi tacka våra familjer som varit tålmodiga under en period då vi varit mer frånvarande än 

vanligt. Vi älskar er! 

 

Umeå April 2016 

Camilla Grill & Johanna Kanon      
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1. Inledning 

Under 2012 hade cirka 1400 barn i Sverige umgänge med en förälder tillsammans med ett 

umgängesstöd (Socialstyrelsen, 2013). I en debattartikel från svenska dagbladet “Tvinga inte barn 

att träffa en våldsam pappa” (2012, 15 juli) skriver Anna Isaksson som är verksamhetschef för Alla 

Kvinnors Hus i Stockholm, att det är vanligt att barn tvingas träffa pappan trots att han varit 

våldsam mot mamman. Även i fall där barn uttryckligen säger att de inte vill träffa sin pappa kan 

myndigheter gå emot detta i sina beslut kring umgänge. Isaksson tycker att regeringen måste ställa 

tydligare krav på ansvariga instanser i samhället så att de börjar agera för barnets bästa. Mammor 

släpper iväg sina barn på umgänge med en våldsam pappa med anledning av risken att annars bli 

anklagade för umgängessabotage, och detta trots att både mamman och barnet många gånger inte 

vill. Tanken om att umgänge i dessa fall skulle vara gynnsamt för relationen mellan barn och pappa 

tror Isaksson är felaktig. Hon menar att tvång aldrig utgör en god grund för en god relation. 

(Isaksson, 2012, 15 juli). 

 

I Umeå kvinnojours nyutkomna jourbok; Vår Jourbok, berättas det bland annat om erfarenheten av 

att barnen, i större utsträckning idag än tidigare, används för att komma åt kvinnan efter en 

separation.  

 

“Ofta har kvinnan knappt hunnit komma innanför dörren på jouren förrän mannen sätter igång 

med att kontakta myndigheter för att klaga på att hon inte låter honom träffa barnen, eller påstå att 

hon har kidnappat dem.” (Nordenfors, 2015, s.47).  

 

Sociologen Linnea Bruno tar upp i sin nyutkomna doktorsavhandling Ofridstid (2016) bristen på 

kunskap hos många myndigheter kring att en mans våld mot en kvinna i de flesta fall inte upphör 

bara för att förhållandet tar slut. Särskilt skulle det behövas mer kunskap bland jurister, säger 

Bruno. I vårdnads-, boende- och umgängesutredningar skall alltid barnets bästa tas i beaktande, 

enligt föräldrabalken, men hur går detta ihop med den bild som Isaksson och Bruno ger? 

 

Hösten 2015 genomförde vi vår praktikperiod på kvinnojouren respektive 

barnutredningsavdelningen på socialtjänsten. Genom erfarenheterna därifrån och på grund av att vi 

båda har vänner och bekanta som lämnat över sina barn till umgänge med umgängesstöd så har 

detta blivit ett ämne som vi velat fördjupa oss i. Hur resonerar familjerätten innan beslutet om 

umgänge mellan ett barn och en våldsam pappa tas? Genom denna uppsats tittar vi närmare på hur 

familjerättsligt arbete kring umgänge med umgängesstöd går till, från utredningsprocess till beslut 

och verkställande. 

 

 

 



6 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vad som ligger till grund för beslut om 

umgänge med umgängesstöd i familjer där barn upplevt pappas våld. Vi vill undersöka hur 

familjerätten arbetar och resonerar kring olika aspekter av denna process.  

 

De frågeställningar vi bär med oss in i arbetet är: 

 Vad anser familjerätten är syftet med umgänge med umgängesstöd där barn skall träffa en 

våldsam pappa? 

 Hur förhåller sig familjerätten till “barnets bästa” när det gäller umgänge mellan en våldsam 

pappa och hans barn? 

 Hur ser familjerätten på föräldraförmåga i familjer där våld har förekommit? 

1.2 Begreppsmässiga klargöranden 

Eftersom vi kommer att diskutera hur umgänge med umgängesstöd kommer till stånd vill vi här 

göra några begreppsmässiga klargöranden relevanta för detta. 

1.2.1 Vad är familjerätten? 

Familjerätten är en del av socialtjänsten och en enhet som kan gå under olika namn i olika 

kommuner (familjerätten, familjerättsenheten, familjerättsbyrån). Denna avdelning av socialtjänsten 

jobbar med familjerättsliga frågor som adoption, faderskap, föräldraskap, vårdnad, boende och 

umgänge (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2013). Familjerätten arbetar utifrån 

rådande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen. I en handbok från 

socialstyrelsen gällande vårdnad, boende och umgänge (Socialstyrelsen, 2012) beskrivs att 

familjerättshandläggare ofta möter föräldrar i kris som behöver hjälp att kommunicera och se 

barnets behov. Vid vårdnads-, boende- och umgängesutredningar (VBU-utredningar) får 

familjerätten alla sina uppdrag från tingsrätten och arbetet sker utifrån föräldrabalken (SFS: 

1949:381). 

 

Av föräldrabalken 6 kap.19 § tredje stycket, framgår det att tingsrätten får ge uppdrag åt 

socialnämnden att utse någon att genomföra en utredning om vårdnad, boende eller umgänge om 

det kommer in en stämningsansökan kring detta. I de flesta fall är det en handläggare på 

familjerätten som gör dessa utredningar. Utredningen ligger sedan till grund för rättens beslut. 

Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma inom vilken tid den ska vara slutförd 

(Socialstyrelsen, 2013 ). 

1.2.2 Vad innebär Umgänge? 

När föräldrar separerar och den ene föräldern får vårdnaden har barnet ändå rätt att träffa (ha 

umgänge med) den andre föräldern. Umgänge kan se olika ut och kan innebära brevväxling, skype-

samtal eller att barnet träffar föräldern regelbundet under kortare eller längre stunder (Myndigheten 

för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2013). 
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1.2.3 Vad innebär Umgängesstöd? 

Ibland kan umgänge med en förälder anses bra för barnet trots att det inte kan ske utan stöd, på 

grund av att det anses riskfyllt. Då kan tingsrätten döma till att umgänget skall ske med hjälp av att 

en tredje person finns med vid umgänget, ett så kallat umgängesstöd. Umgängesstödet tillskrivs 

barnet och är till för att tillgodose barnets behov av trygghet under mötet med föräldern 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Beslutet om umgängesstöd skall gälla för en begränsad tid och domstolen skall inhämta yttranden 

från familjerätten kring föräldrarnas och barnets situation innan beslutet tas. Barnets behov skall 

vara avgörande i beslutsfattandet. Tingsrätten skall också inhämta familjerättens inställning till om 

möjlighet finns att utse en umgängesstödjare för genomförandet av umgänget. Det är familjerättens 

uppgift att genomföra samt följa upp umgänget. Umgänge med umgängesstöd bör som regel ske i 

högst ett år och ett beslut om denna form av umgänge bör inte tas om förutsättningarna för ett 

fortsatt umgänge, utan stöd, bedöms vara ouppnåeligt efter denna period (Socialstyrelsen, 2013). 

1.2.3 Lagar som ligger till grund för umgänge med umgängesstöd 

Enligt första stycket i föräldrabalken 6 kap 15§ har barn till föräldrar som inte bor tillsammans rätt 

till umgänge med båda föräldrarna. Föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnet får sitt 

umgänge tillgodosett. Om föräldrarna inte har delad vårdnad skall vårdnadshavaren ge information 

och vara behjälplig så att umgänge kan komma till stånd med den andre föräldern. I 

lagkommentaren till denna paragraf (Zeteo, 2015) förtydligas att det är barnets rätt till umgänge 

och barnets behov som skall styra hur umgänget skall se ut. Det kommenteras också att lagen inte 

innebär att ett barn måste träffa sin förälder eller att föräldern kan tvingas till träffar med sitt barn. 

Barnets bästa skall enligt föräldrabalken 6 kap 2 a § vara avgörande i beslut gällande vårdnad, 

boende och umgänge. 2006 genomfördes en vårdnadsreform som ändrade ordningen i denna lag 

som skulle ställa barnets behov av skydd före barnets behov av båda sina föräldrar (Prop. 

2005/06:99). 

2. Tidigare forskning 

I denna del presenterar vi aktuella forskningsresultat som är relevanta för att ge en fördjupad 

förståelse av processen kring umgänge med umgängesstöd i familjer där barn upplevt pappas våld. 

 

Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem då våldet kan upprätthålla en maktstruktur 

mellan könen där män är överordnade kvinnor. Det vanligaste våldet som begås i världen och 

Sverige mot kvinnor är vardagsvåld i heterosexuella partnerrelationer. Det sker oftast hemma 

bakom stängda dörrar till skillnad från våld mot män som oftast sker ute bland andra människor 

(Johnsson- Latham, 2014). En våldsam relation präglas ofta av starka känslor och perioder fria från 

våld kan vara väldigt kärleksfulla och passionerade. Växlingen mellan värme och våld gör att 

kvinnan utvecklar så kallade traumatiska band till mannen där hon ständigt hoppas att hans positiva 

sidor skall ta över. Dessa traumatiska band kan ta lång tid att släppa efter en separation och oftast är 
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det först när kvinnan kommit ur relationen rent känslomässigt som hon kan förstå vad som faktiskt 

skett i relationen och gå vidare. Det fysiska lämnandet av mannen är bara första steget, menar 

Nordborg (2014).   

 

Fortsatt våld efter separationen 

Enligt Sveriges första brottsofferundersökning, Slagen Dam (BRÅ, 2001), så hade 35 % av 

kvinnorna som genomgått en skilsmässa utsatts för hot och våld i relationen de lämnade. En 

tredjedel av de våldsutsatta hade även utsatts för hot efter separationen och en tiondel för våld. Att 

en kvinna lämnar en man genom att rent fysiskt flytta ifrån honom är således ingen garanti för att 

hon är fri från våldet. Bruno (2016) menar att våldet tenderar att fortsätta om än i en annan form än 

den fysiska genom till exempel utdragna vårdnads- och umgängesprocesser eller ekonomiskt våld. 

Detta våld får kvinnan och barnen sällan något erkännande för. Våld i separationsfasen är sällan just 

enbart det utan snarare ett pågående våld som tenderar att förvärras just innan och kring uppbrottet, 

enligt Nordborg (2014). Risken för att barnen skall bli utsatta för våld eller bevittna våld är också 

större kring separationsfasen (Eriksson, 2011).  

 

Umgänge med pappa möjliggör fortsatt kontroll och våld 

Fleury-Steiner, Miller, Maloney och Bonistall Postel (2014) menar att våldsamma pappor ofta 

använder umgängesrätten som ett medel att fortsätta ha makt och kontroll över mammor och barn 

samt att det finns för lite forskning och kunskap kring faktorer som rör skydd av utsatta kvinnor och 

barn runt umgänget med våldsamma pappor. Coy, Scott, Tweedale och Perks (2015)  påpekar att 

skyddet ofta brister både fysiskt och känslomässigt vid umgängen som domstolar beslutat om. Trots 

detta har antagandet att umgänge är bäst för barnet fått stort genomslag i rättsliga beslut och så även 

pappors rätt till sina barn. Enligt Holt (2015) behöver pappor bättre stöd än vad som erbjuds för att 

kunna ta på sig ansvaret för det våld de utövat och hitta rätt i sitt föräldraskap. Hon menar att de 

våldsutövande fäderna behöver ses mer som en risk för barnen och mamman vid umgängesbeslut. I 

de fall där det inte blir något umgänge så behöver inte det tolkas det som att pappan utesluts ur 

barnens liv utan mer som en produkt av att samhället misslyckats med att hjälpa honom att bli en 

tillräckligt bra förälder (Holt, 2015). 

  

Våldet riskerar att osynliggöras i vårdnadsprocessen 

Enander (2014) anser att familjerättens handläggare brister i kunskap kring våld vilket kan begränsa 

deras möjligheter att bemöta familjer där våld förekommit och se alla riskfaktorer. Våldet tenderar 

att få för lite utrymme i utredningsprocesserna enligt henne. Ibland beskrivs en relation präglad av 

mannens våld som att det funnits en långvarig konflikt mellan föräldrarna, vilket innebär att 

kvinnan och barnets utsatthet osynliggörs och så även mannens ansvar för det våld han utsatt sin 

familj för (Enander, 2014). Maria Erikssons bekräftar detta och skriver att hos familjerätten 

 

 ” ...betraktas våld som en marginell fråga, fäder som i princip fredliga och tillräckligt bra och 

könsmaktperspektivet är frånvarande. I stället står barns rätt till sina båda föräldrar samt 

samarbete och överenskommelser mellan föräldrarna i fokus” (Eriksson, 2014, s.81-82). 

 

Enander (2014) och Bruno (2016) anser att familjerätten ser mer till barnens rätt till båda sina 

föräldrar än rätten till skydd från en våldsam förälder. Att familjerättens utredning pekar på risker 
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för barnet i umgänge med pappan har ingen stark påverkan, umgänge i någon form blir det nästan 

alltid, även när tydliga tecken på barn eller kvinnomisshandel finns (Bruno, 2016). Efter 

lagändringen 2006 började dock familjerätten arbeta på ett mer medvetet sätt kring våld menar 

Enander (2014). Här blir det viktigt att inflika att tingsrätten fick större makt att besluta om 

umgänge med umgängesstöd genom en lagändring som trädde i kraft första augusti 2010. Innan 

dess kunde domstolen inte begära att socialnämnden skulle utse en umgängesstödjare för att 

genomföra ett umgänge (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Policy gällande vårdnad, boende och umgänge 

Som många andra länder i västvärlden har Sverige en stark policy och en lagstiftning som 

förutsätter att föräldrar samarbetar väl kring barnen efter en separation. Föräldrar förväntas dela på 

vårdnaden och ha direktkontakt med barnen, eftersom det anses vara barnens bästa (Eriksson, 

2011). Gemensam vårdnad som norm gäller även i relationer där våld förekommit, enligt Enander 

(2014). Detta trots att föräldrabalken 6 kap7§ säger att ändring i vårdnaden skall ske om en förälder 

allvarligt brister i omsorgsförmåga. När det gäller bedömning kring umgänge kan en våldsam man 

ibland ses om en “dålig förälder” men samtidigt som en “bra pappa”, menar Maria Eriksson (2007). 

Han kan ha stora brister i föräldraförmåga (bitar som mamman då uppfyller) men ändå bidra med 

goda bitar vid umgänge. 

 

Eriksson och Hester (2001) tycker sig se en policyskillnad i hur föräldraförmågan bedöms före och 

efter separationen, i relationer där våld förekommit. När kvinnan söker hjälp hos socialtjänsten för 

att kunna lämna mannen ses det som en styrka hos henne att hon skyddar sig själv och sitt barn. 

Efter att hon lämnat den våldsamma partnern och VBU-processen drar igång förväntas hon istället 

samarbeta med den hotfulle mannen och se till att barnen får träffa sin pappa. Om hon inte gör det 

kan hon enligt lagen straffas och få betala vite. Den våldsamme mannen går med andra ord från att 

ses som i första hand en våldsförövare och ett hot till att ses som en jämställd förälder enligt 

Eriksson och Hester (2001). Umgängesrätten efter en separation är stark i Sverige och även om barn 

ibland uttrycker att de inte vill träffa sin pappa får de sällan gehör för detta i besluten. Däremot kan 

inte en våldsutövande pappa tvingas till att träffa sitt barn. På grund av detta anser Eriksson och 

Hester (2001) att det är fel att hänvisa till “barnets rätt till sin förälder” när det egentligen handlar 

om “en förälders rätt till sitt barn”. Eriksson (2014) menar att en anledning till att umgängesrätten är 

så stark även då våld förekommit är att våldet tenderar att bli en icke-fråga i VBU- processer i 

tingsrätten då det inte är någon straffrättslig process där ett brott skall utredas. 

 

Socialstyrelsen undersökningen (2013) visar att både tingsrätten och familjerätten anser att frågor 

som rör umgängesstöd är svårhanterliga. Särskilt svårt tycker familjerätten att det är när tingsrätten 

fattar interimistiska beslut om umgänge med umgängesstöd utan att hämta in relevant underlag från 

dem som de enligt föräldrabalken 6kap 20§ skall göra. Barn som levt med till exempel våld eller 

missbruk riskerar då att fara illa vid dessa umgängen.  

 

 

 

Otydliga riktlinjer men stärkta krav på riskbedömning 
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Riktlinjerna kring hur VBU-utredningar skall gå till är relativt vaga och socialsekreterarna på 

familjerätten har ett betydande handlingsutrymme när det gäller att utforma dessa, menar Bruno 

(2016). Kravet på att göra riskbedömningar i dessa utredningar har förstärkts och det finns en 

efterfrågan om ett starkare metodstöd för detta. Allmänna barnahus arbetar sedan 2015 med att 

utveckla ett mer tillförlitligt riskbedömningsinstrument än vad som finns idag enligt Bruno (2016). 

En riskbedömning kring umgänge bör inte syfta enbart till att kartlägga risken för framtida våld 

utan även utvärdera om barnet har hunnit återhämta sig tillräckligt för att inte fara illa vid ett 

umgänge, anser Eriksson & Näsman (2011). Enander (2014) anser att metodstöd är viktigt men att 

det i slutändan är socialsekreterarens samlade bedömning som utgör själva riskbedömningen. 

  

Brist på umgängesstödjare med rätt kompetens            

Umgängesstödjarna jobbar på uppdrag från socialtjänsten och som alla anställda där skall de ha 

lämplig utbildning och erfarenhet för de arbetsuppgifter som skall utföras, enligt socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) 3 kap 3§. Det kan dock vara svårt att hitta lämpliga umgängesstödjare som passar 

olika familjers unika behov visar Socialstyrelsens undersökning (2013). Umgängesstödjarens 

uppdrag är komplext och handlar inte enbart om att vara en trygghet för barnet då hen skall kunna 

tyda förälderns signaler och sätt att behandla barnet samt vara lagom involverad utan att bli 

indragen i konflikten mellan föräldrarna. Kommunerna i Sverige har varierande resurser till sitt 

förfogande att anordna ett umgänge med umgängesstöd med vilket kan leda till att barnets bästa inte 

alltid kan bemötas (Socialstyrelsen, 2013)                                                     

 

Barnets delaktighet 

Maria Eriksson (2011) beskriver att barns delaktighet är en mänsklig rättighet i alla ärenden som rör 

dem, enligt barnkonventionen. Socialsekreterare på familjerätten skall inhämta barns åsikter enligt 

riktlinjerna som finns för umgängesutredningar, även om detta många gånger inte sker (Eriksson, 

2011). Bruno (2016) påpekar att både svensk och internationell forskning visar på stora svårigheter 

att implementera barns rätt till delaktighet och skydd från våld efter separation. I jämförelse med 

barnavårdsutredningar är barn inte part i ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge, och har 

därför varken talesrätt eller rätt till ombud i de rättsliga förhandlingarna även om de kan höras vid 

särskilda skäl (Bruno, 2016). Eriksson och Näsman (2011) anser att det är viktigt att ge barnens 

berättelse om våldet plats i utredningen, både för att inhämta relevant information och för att bidra 

till barnets återhämtning. Barn som levt med våld känner ofta att vuxenvärlden inte respekterar dem 

och att göra dem delaktiga i utredningsprocessen kan ge dem hopp om att det kan se annorlunda ut. 

Hindberg (2006) beskriver hur samhällets bemötande av barn som upplevt våld är av stor betydelse 

för vilka konsekvenser våldet kommer att få för barnets psykiska hälsa i framtiden. Sker inte 

bemötandet med stor förståelse kan barnet råka ut för en sekundär traumatisering där de ännu en 

gång tappar tilliten till vuxenvärlden, och till samhällets förmåga att skydda dem (Hindberg, 2006). 

Få studier har gjorts kring barns egna upplevelser av umgänge med umgängesstöd menar Andersson 

Och Bangura- Arvidsson (2009). Deras studie visar att barn tycker det är viktigt att 

umgängesstödjaren finns med i mötet med sin förälder då det skapar trygghet men de flesta barn 

tyckte dock inte att själva umgänget i sig var så viktigt. Barnen upplevde generellt att de hade 

väldigt lite makt att påverka hur umgänget skulle se ut och ansåg sig inte bli hörda i sin vilja. 

Andersson och Bangura- Arvidssons slutsatser sammanfattas i artikelns titel ”Tänk om det är så att 

det ur barns synpunkt inte är viktigt att träffa en person som de inte har en hållbar relation till?”. I 
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boken ”Barn som bevittnar våld: Nordisk forskning och praktik” skriver Forsberg och Pösö (2014) 

att de flesta barn tycker att umgänget är jobbigt inledningsvis men att det för många utvecklas till en 

fin upplevelse. I intervjuer med umgängesstödjare kände de sig bekymrade för barn som visade 

konstant rädsla vid varje umgängestillfälle, och ställde sig kritiska till om det verkligen går att säga 

att det är barnets bästa att träffa sin pappa i dessa fall. De önskade mer individuella bedömningar 

kring umgängets utformande och att barnens upplevelse skulle få större plats i beslutet (Forsberg 

och Pösö, 2007).  

2.2 Nyckelbegrepp 

I denna del av uppsatsen vill vi presentera tre olika nyckelbegrepp som vi har använt oss av i vår 

studie, som ett stöd i tolkningen av vår empiri. Dessa nyckelbegrepp är Mäns våld mot kvinnor, 

Barnets bästa och Föräldraförmåga. 

2.2.1 Mäns våld mot kvinnor 

I umgängesprocesser där barn upplevt våld i hemmet visar forskning på att våldet har en tendens att 

försvinna. För att ge våldet plats i denna studie används begreppet Mäns våld mot kvinnor som ett 

analytiskt verktyg.  

 

FNs generalsekreterare beskriver i en rapport från 2006 mäns våld mot kvinnor som det grövsta 

beviset på bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor i världen (NCK, 2006). En rapport från 

WHO från 2013 (The world healthreport 2013) visar att 36 % av världens kvinnor utsätts för våld 

och/eller sexuella övergrepp i en intim partnerrelation under sin livstid. Våldsutsattheten är större i 

länder där kvinnors rättigheter är låga och män inte döms eller straffas för det våld de begår mot 

kvinnor (Johnsson- Latham, 2014). Många satsningar görs världen över för att minska mäns våld 

mot kvinnor även om de flesta åtgärder görs för att skydda och hjälpa offer och färre fokuserar på 

att lösa de övergripande maktstrukturer som upprätthåller och ligger bakom våldet (Johnsson-

Latham, 2014). I boken ”Meningen med våld” beskriver Per Isdal (2001) att det är vanligt att ordet 

våld förknippas med fysiska handlingar, som till exempel slag och sparkar. Han hävdar att 

våldsbegreppet också bör innefatta intentionen att vilja skada någon annan, och att våld kan vara 

både, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent (Isdal, 2001).  

 

En ny paragraf infördes i socialtjänstlagen 2007 för att våldsutsatta kvinnor som grupp skulle bli 

mer synliggjorda inom socialtjänstens arbete (Enander, 2104). I Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § St 2 

står det att: Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. 

2.2.2 Barnets bästa 

Eftersom att barnets bästa skall ligga tillgrund för alla beslut som rör umgänge används detta 

nyckelbegrepp som stöd för analysen i denna studie. 
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Den 20 november 1989 antogs barnkonventionen av FN och svensk lag skall tolkas genom den 

sedan 1990. Konventionen syftar till att barns bästa skall komma i främsta rummet i alla åtgärder 

som rör dem (Unicef, u.å). Begreppet “barnets bästa” från artikel 3 är konventionens grundpelare 

och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste 

avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet 

(Barnombudsmannen, 2015). Ewerlöw & Sverne (1999) beskriver hur barnets bästa är ett begrepp 

som egentligen funnits inom svensk policy sedan nittonhundratalets början och att betydelsen av 

detta begrepp har ändrats mycket genom åren då samhällets normer och värderingar kring vad som 

är bäst för barn har ändrats. Hollander (2006) menar att inom socialtjänsten tillskrivs barnets bästa 

olika innebörd beroende på vilken enhet som handlägger ett ärende och vilken ärendetyp det 

handlar om. Vad som är barnets bästa kan tolkas olika beroende på om det är ett asylärende, 

tvångsvårdsärende eller ett vårdnadsärende. 

 

Barnkonventionen erkänner barn som individer med rättigheter och när det kommer till lagen om 

vårdnad, boende och umgänge så infördes 1998 en så kallad portalparagraf i föräldrabalken som 

säger att barnets bästa skall vara avgörande i frågor gällande detta. På det sättet knöts regleringen 

också tydligare till barnkonventionen (Prop.1997/98:7). 2006 genomfördes en vårdnadsreform som 

innebar att barnperspektivet stärktes ännu mer i föräldrabalken. Bland annat byttes ordningen på 

första och andra punkten i föräldrabalken 6 kap. 2a § för att förtydliga att barnets säkerhet skall 

komma i första hand (Prop. 2005/06:99). 

 

Föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 2a § 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

  Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

 risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

 barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

          Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.  

Lag (2006:458). 

2.2.3 Föräldraförmåga 

I relation till vad som är barnets bästa används även begreppet föräldraförmåga som analytiskt 

begrepp i denna studie. Detta eftersom umgänge med umgängesstöd kommer till stånd när en av 

föräldrarna inte anses kapabel nog att träffa barnet på egen hand.  

 

Föräldrabalken 6 kap 1§ lyder:  

” Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling.” 

  

Enligt föräldrabalken 6 kap 7§ skall domstolen besluta om ändringar i vårdnaden om en förälder 

missköter sig grovt på ett sätt som riskerar att skada barnets hälsa och utveckling. Dock står det i 
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föräldrabalken 6 kap 15§ att den som får ensam vårdnad skall vara samarbetsvillig och ta ansvar för 

att barnet får sitt behov av kontakt med den andre föräldern tillgodosett. 

 

BBIC- ett sätt att kartlägga barns behov 

Inom socialtjänstens barnavårdutredningar använder de flesta kommuner sig av dokumentations- 

och utredningsstödet BBIC (Barnets Behov I Centrum). BBIC bygger på en värdegrund, teori och 

metodsyn som är rådande inom aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. Det är 

viktigt enligt BBIC att se till både risk- och skyddsfaktorer kring ett barn och att se till helhetsbilden 

enligt grundboken från Socialstyrelsen (2015). En stark faktor till att detta stöd skapats är att barnets 

position i svensk lag har förstärkts. Deras stärkta position krävde en mer enhetlig och 

granskningsbar utredningsprocess. Att utreda föräldraförmåga är en viktig del av BBIC-utredningar 

och vad som menas med föräldraförmåga sammanfattas under fyra rubriker i mallen. 

Grundläggande omsorg innebär förmågan att se till barnets behov vad gäller mat, sömn, hygien, 

kläder, rörelsebehov med mera. Allt detta kräver rutiner som upprätthålls av föräldrarna och som 

bör ändras i takt med att barnet blir äldre. 

Stimulans och vägledning syftar till förälderns förmåga att visa engagemang i barnet, förmåga att 

ha realistiska förväntningar på sitt barn samt skapa bra förutsättningar för ett rikt och utvecklande 

liv. Brist på engagemang, att barnet försummas, utsätts för våld eller isolering innebär en stor risk 

för barnets hälsa och utveckling. 

Känslomässig tillgänglighet skapas av att barnet har pålitliga och förutsägbara föräldrar som även 

är känslomässigt närvarande. Det är viktigt med en varaktig, stabil, relation till dem. Konflikter och 

våld mellan föräldrarna, kontinuitetsbrott i relationen till någon av dem, eller om någon av dem 

lider av psykisk ohälsa eller/och missbruk, innebär alltid en risk för barnets känslomässiga hälsa 

och utveckling. En förälder som inte kan reglera sina känslor utan till exempel blir aggressiv eller 

våldsam kan vara skrämmande och hotfull för barnet. 

Säkerhet syftar till förälderns förmåga att vaka över och skydda sitt barn från farliga situationer 

som till exempel våld. Det ses som en stark risk för barnets fortsatta utveckling, både på kort och 

lång sikt, att leva med föräldrar som är i allvarlig konflikt med varandra. Likaså att bevittna 

föräldrars våld mellan varandra och/eller att själv bli utsatt för våld. Särskilt allvarligt blir det om 

den ena förälderns kontroll över den andre normaliserats och den våldsutsatta föräldern i sin utsatta 

situation inte heller förmår skydda sitt barn (Socialstyrelsen, 2015). 

3. Metod 

3.1 Förförståelse 

Erfarenheter från praktikperioden på kvinnojouren medförde ett stort fokus på behov av stöd och 

skydd för utsatta kvinnor och barn som genomgår VBU-utredningar. Detta medförde också att vi 

insåg att lagar och riktlinjer inte är tillräckliga parametrar för att förstå den process som sker kring 

vårdnad, boende och umgänge eftersom dessa inte alltid följs. Praktikperioden på socialtjänsten 

medförde insyn i hur utredningsprocesser går till kring barn som upplevt våld i sitt hem. Den gav en 

djupare förståelse för att utredningar kan se väldigt olika ut beroende på vem som utför dem. Allt 
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detta har gett oss en större förståelse för komplexiteten i arbetet med familjer där det förekommit 

våld. 

3.2 Val av metod 

Eftersom vi ville förstå hur socialsekreterare på familjerätten beskriver sitt arbete kring umgänge 

med umgängesstöd och hur de tolkar begrepp som barnets bästa och föräldraförmåga kändes en 

kvalitativ studie optimalt. Denna undersökningsform fokuserar mer på hur just ord används och hur 

personer förstår sin verklighet till skillnad från kvantitativa studier som har fokus på resultat och 

siffror (Bryman, 2008). Vi valde att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer då vi 

ville utgå från specifika begrepp och frågor, men ändå ha en viss flexibilitet kring vad 

intervjupersonerna ansåg viktigt att prata om (Bryman, 2008). 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Urval 

För att kunna undersöka vad som ligger till grund för beslut gällande umgänge med umgängesstöd i 

familjer där barn upplevt pappas våld har familjerättshandläggare intervjuats. Detta eftersom 

familjerättens utredningar oftast ligger till grund för beslut om umgänge samt att de ansvarar för 

verkställandet av just umgänge med umgängesstöd. För att få en spridning i valet av 

intervjupersoner ville vi hitta representanter från familjerätter i kommuner med olika storlek och 

befolkningsmängd, eftersom kommunens storlek kan påverka tillgången på resurser, 

familjerätternas storlek samt graden av specialisering inom socialtjänsten arbete. Vi vände oss till 

ett trettiotal familjerätter över hela Sverige via ett mail där vi beskrev vad vi ville undersöka och på 

vilket sätt. Oftast fick vi svar från en chef som lotsade oss vidare till någon handläggare med 

kunskap om just umgänge med umgängesstöd. Vi fick svar från sex stycken kommuner och valde 

att genomföra intervjuer med fyra familjerättsrepresentanter från kommuner med markant 

storleksskillnad. Urvalet kan beskrivas som ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval då vi 

intervjuade några av de familjerätter som var villiga att ställa upp (Bryman, 2008). Vårt urval kan 

dock beskrivas även som strategiskt då vi medvetet valt att intervjua familjerätter från kommuner 

med olika storlek (Bryman, 2008).  

3.3.2 Intervjutillfällena 

Samtliga intervjuer genomfördes under perioden mars - april, 2016. Tre av de fyra intervjuerna med 

familjerättshandläggare skedde per telefon. En intervju genomfördes på kommunens 

familjerättskontor. Samtliga intervjuer var ungefär en timme långa och alla spelades in. Tre av fyra 

intervjuer genomfördes med oss båda närvarande som intervjuare och en intervju med enbart en av 

oss. 
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3.3.3 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna är alla socialsekreterare med flera års erfarenhet av familjerättsligt arbete. 

Tanken var att få information från kommuner med olika storlekar och på så vis få en större bredd på 

svaren. Detta gav oss också möjlighet att jämföra om det fanns tydliga skillnader i arbete och 

resonemang kring umgänge med umgängesstöd mellan en större och en mindre kommun. Vi har 

valt att namnge kommunerna i storleksordning, utifrån antalet invånare, där kommun A är störst, 

kommun B är näst störst, och så vidare. 

 

Familjerätt A: En kommun på 500 000 - 1000 000 invånare 

Familjerätt B: En kommun på 100 000 - 500 000 invånare 

Familjerätt C: En kommun på 50 000 - 100 000 invånare 

Familjerätt D: En kommun på 10 000- 50 000 invånare 

3.4 Analysmetod 

Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys för att ta oss an intervjumaterialet (Bryman, 2008). 

Mer specifikt; en riktad innehållsanalys då vi tydligt utgått från några olika överskrifter som till 

exempel utförande, syfte och våld (Se bilaga B.), redan i genomförandet av intervjuerna. Enligt 

Hsieh & Shannon (2005) sätter man enligt en riktad innehållsanalys in sina koder under överskrifter 

utifrån vad intervjupersonerna har sagt i förhållande till dessa. I en konventionell innehållsanalys 

kodas intervjuerna mer planlöst menar de. Vi började med att transkribera de inspelade intervjuerna. 

Sedan reducerade vi intervjutexten genom att sätta beteckningar på allt som sades (koder) som vi 

direkt placerade in under de specifika överskrifterna. Essensen och summan av alla koder som sen 

trädde fram blev sedan till kategorier som fick sammanfatta dessa. Till exempel, alla koder vi 

placerade in under överskriften Barnets bästa fick i slutändan namnet Barnets bästa- Ett svårt 

pussel. Utifrån alla kategorier hittade vi slutligen ett övergripande tema som vi valde att namnge: 

Umgänge med umgängesstöd – Ett SÄKERT kort? I så fall för vem? (Se bilaga B.). Vi var båda 

aktiva i processen av att koda och kategorisera texterna och vi diskuterade mycket kring vad 

kategorierna övergripande pekade mot gällande det slutgiltiga resultatet.  

3.5 Etiska reflektioner 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer så finns det fyra etiska huvudkrav på forskning. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1991). I enighet med informationskravet så frågade vi våra intervjupersoner om 

vi kunde spela in intervjuerna så att vi sedan kunde transkribera dem för att lättar analysera texten. 

Vi berättade att materialet skulle användas bara av oss och enbart till denna studie och att de kunde 

få transkriberingarna skickade till sig om de ville. Familjerätt D var de enda som bad oss göra detta, 

vilket vi gjorde. Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagarna. Genom att vi var i kontakt med intervjupersonernas arbetsplatser så 

frågade vi redan inledningsvis om det fanns någon som var insatt i frågor gällande umgängesstöd 

och någon som var villig att delta som intervjuperson i denna studie. Genom att intervjupersonerna 

efter detta kontaktade oss själva och ville ställa upp så samtyckte de till deltagandet. 
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Konfidentialitetskravet innebär bland annat att intervjupersonerna bör avidentifieras så att 

utomstående inte skall kunna veta vem de är. Vi har valt att namnge våra intervjupersoner utifrån 

vilken familjerätt och kommun de representerar. Familjerätt A tillhör den största kommunen, 

familjerätt B tillhör den näst största kommunen och så vidare. Genom att beskriva kommunernas 

storlek utifrån ett brett spann av invånarantal gjorde vi det svårt att lista ut exakt vilken kommun det 

handlar om. Saker som framkommit i intervjuerna som kan avslöja vilka kommuner familjerätterna 

befinner sig i, har vi medvetet uteslutit från resultatet. Nyttjandekravet innebär att: “Uppgifter om 

enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 1991, s.14) och detta är något vi är väl 

medvetna om och något vi håller oss till. 

4. Resultat 

I resultatet presenterar vi den empiri som framkommit ur våra intervjuer. Vi har valt att presentera 

texten under rubriker som representerar de kategorier som framkommit efter kodningen av de 

transkriberade intervjuerna. Slutligen presenteras det övergripande temat som framkommit i 

studien. 

4.1 Olika kommuner- Olika möjligheter 

I en VBU-utredning kallar samtliga familjerätter i vår undersökning föräldrarna till gemensamma 

eller enskilda samtal för att få en fördjupad förståelse för familjesituationen. Samtliga håller också 

barnsamtal från cirka fem års ålder och gör minst ett hembesök per förälder, och i vissa fall gör man 

fler, till exempel om barnet är yngre än fem år och har svårt att förmedla sig med ord. 

I familjerättens utredning skall det alltid göras en ordentlig riskbedömning för att se om det har 

förekommit våld i familjen säger samtliga intervjupersoner. De säger också att umgänge med 

umgängesstöd kan beslutas både interimistiskt och vid slutgiltiga beslut vid en huvudförhandling.  

Inför umgängestillfällena skall det alltid finnas någon form utav inskolning berättar våra 

intervjupersoner. Vissa kommuner har en mer strukturerad inskolning medan andra mest trycker på 

vikten av att barnet och föräldrarna ska hinna träffa umgängesstödjarna innan det första 

umgängestillfället.  I samtliga kommuner skall umgängesstödjarna skriva en rapport där de berättar 

om hur umgängestillfällena har gått. Detta blir en del i det underlag som ligger till grund för VBU-

utredningen senare. Om umgänget sedan skall fortsätta utan umgängesstöd så kan familjerätterna 

hjälpa till i utslussningsfasen. 

 

Familjerätt A 

Familjerätt A har en tydlig struktur för hur utredningarna genomförs och hur umgänget med 

umgängesstöd skall gå till. Kommunen har en fast umgängeslokal där erfarna socionomer jobbar 

heltid som umgängesstödjare vilket vår intervjuperson tycker är det bästa.  

“Men det visar mina studier att det skall, man skall ju inte alls ha lekmän som sköter det. Dom har 

inte kompetensen, dom blir indragna och det blir fel helt enkelt!”. 
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Umgängeslokalen är öppen större delen av veckan och det finns möjlighet för flera föräldrar att 

träffa sina barn där samtidigt.  

 

Familjerätt B 

Informanten från familjerätt B beskriver också att de har en ganska tydlig struktur över hur VBU-

utredningar skall gå till. Hos dem träffas pappan och barnet oftast i en anpassad lokal där flera 

föräldrar och barn kan vara samtidigt. Lokalen finns till förfogande under helgerna men den är inte 

anpassad för större barn så dessa får träffa umgängesföräldern på annan plats. Kommunen har fyra 

stycken umgängesstödjare som går på ett rullande schema och jobbar i par. Umgängesstödjarna är 

lekmän med varierande bakgrund (t.ex. förskolelärare eller socionomer) som har ordinarie jobb 

under vardagarna. 

 

Familjerätt C 

Informanten från familjerätt C säger att kommunen inte har några tydliga rutiner för hur 

utredningen skall gå till.  

 

“Det är väldigt fria egentligen riktlinjer som vi har när vi gör det här, utifrån vår handbok som 

socialstyrelsen har utgett. Det är verkligen från fall till fall men vi skall ju skaffa oss ett tillräckligt 

gott utredningsunderlag (...) Och känna att vi kan uttala oss då genom förslag och bedömning.” 

 

Informanten i familjerätt C beskriver att familjerätten använder sig av lekmän som 

umgängesstödjare och tycker att det kan vara svårt att få tag på personer som vill ha detta uppdrag. 

De är tacksamma om de som ställer upp har tidigare erfarenhet av barn. Hur och var umgänget skall 

ske beslutas av tingsrätten. Det kan ske hemma hos pappan, i kommunlokalen eller på något annat 

ställe. 

 

Familjerätt D 

Informanten från familjerätt D berättar att de ingår i en gemensam nämnd där de sitter tillsammans 

med familjerätter från två andra angränsande kommuner. En umgängesstödjare i kommun D är en 

lekman och vår intervjuperson berättar att de försöker anlita samma umgängesstödjare så långt det 

går eftersom en del av dem har ganska lång erfarenhet av uppdraget. Kommunen har ingen egen 

lokal och det kan vara svårt att hitta umgängesstödjare. Cirka en eftermiddag i veckan har de 

tillgång till en lokal i en öppen förskola, vilket gör att det kan vara svårt att hitta tider som passar 

alla för att genomföra umgänget. Lokalen är liten och vår intervjuperson tror att detta kan påverka 

kvalitén på umgänget. 

4.2 Att bygga relation och testa en förälder 

Ett umgänge med umgängesstöd fyller olika syften menar samtliga intervjupersoner. De anser alla 

att barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar generellt sätt. Denna rätt kvarstår men behovet 

minskar i och med att barnet har upplevt mycket våld i hemmet.  

“För det kan ju vara att våldet är av sådan art att det inte är lämpligt att det skall va nått umgänge. 

Då får man ju skriva det. Det är ju inte umgänge till varje pris utan man får ju se vad det här 

barnet, vad har barnet för behov av umgänge med den här föräldern.” (Familjerätt A) 
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Ge skydd och skapa trygghet för barnet 

Syftet med umgängesstödet är bland annat att skapa trygghet för barnet under umgänget menar 

samtliga intervjupersoner. Även om ett umgängesstöd ej kan garantera att en förälder inte kränker 

sitt barn så finns denne där för att observera om ett fortsatt umgänge är lämpligt och för att bryta in 

om det behovet uppstår.  

 

“Alltså det är ju, dels en bra miljö för barnet och att det är insyn, att det sker med övervakning av 

professionell personal som har barnet i centrum, som inte riskerar att bli indragen på någon av 

parternas sida. Så det är ju tryggt och säkert.” (Familjerätt A).  

 

Informanten från familjerätt D förespråkar till skillnad från de övriga familjerätterna ofta att 

mamman är med under umgänget med pappan, utöver umgängesstödet, för maximal trygghet. Detta 

trots att det finns en förståelse för att kvinnan kan vara rädd för mannen. 

 

Evaluering av föräldraförmåga 

Vid oklarheter kring vilka risk och skyddsfaktorer som finns runt ett barn och hur situationen ser ut 

i familjen så säger två familjerätter att denna form av umgänge alltid används initialt för att göra en 

evaluering av pappan och de uppgifter som tidigare kommit fram om honom. Umgängestillfällena 

blir en möjlighet att testa förälderns föräldraförmåga och se vad denne klarar av under trygga 

former.  

 

Underlätta samarbetet mellan föräldrarna 

Flera av våra intervjupersoner menar att syftet med umgänge med umgängesstöd också är att 

underlätta samarbete mellan föräldrarna och att detta är viktigt för barnens skull. Informanten från 

familjerätt D säger att umgänge med umgängesstöd alltid ska ses som en kortsiktig lösning under 

den tid då samarbetsförmågan hos föräldrarna är så pass låg att de inte själva har möjlighet att ses. 

Samtliga familjerätter anser att de jobbar med att hitta lösningar föräldrarna emellan och stärka 

kommunikationen. Informanten från familjerätt A poängterar att deras uppdrag på så sätt skiljer sig 

från uppdraget som olika kriscentrum för kvinnor har. Till exempel säger hon, att till skillnad från 

familjerätten, så brukar kvinnojourerna ofta förespråka att det är bäst för barnet och kvinnan om hon 

bryter kontakten med pappan helt. 

 

Ge stöd i relationen mellan pappa och barn 

Utifrån vad informanterna från familjerätt A och D berättar så är umgängesstödet först och främst 

till för barnet, men det kan även vara en hjälp för föräldrarna. Informanten från familjerätt A 

beskriver att pappan får råd och stöd av umgängesstödjaren i mötet med sitt barn. Intervjupersonen 

förtydligar att det inte är någon behandling men ändå är verksamt. Informanten från Familjerätt D 

talar också om att ett syfte med umgänge med umgängesstöd är att skapa och bibehålla en god 

anknytning mellan barn och pappa. Att inte få ett avbrott utan att träffas kontinuerligt gynnar 

relationen dem emellan.   
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4.3 Svårigheter kring riskbedömning 

Ett genomgående tema i intervjuerna, är att samtliga informanter uttrycker hur svårt det kan vara 

med utredningar just när det förekommit våld. Ibland finns det domar som visar “svart på vitt” 

att våld pågått i en familj, men i många fall står ord mot ord och då är riskbedömning svårare. Även 

om uppgifter om våld inte kommer fram i en stämningsansökan skall utredarna alltid “screena” för 

våld i ett inledningsskede av en utredning. Informanten från familjerätt B säger att de utgår från en 

policy om att de aldrig ska kalla parterna till gemensamma samtal när våld förekommit, så länge de 

inte själva vill. Detta för att de här processerna ofta kantas av rädsla, främst då för kvinnan.  

 

“...men skulle det vara så att man varit utsatt för våld men ändå vill komma hit och sitta i samtal 

med sin före detta då, då försöker vi ordna så att det blir så bra som möjligt så att, vill dom… ja nu 

pratar jag om kvinnan, det är oftast dom som är utsatta, så ni får ta det…” (Familjerätt B). 

 

Två av familjerätterna använder sig av mallar och checklistor vid riskbedömning. De andra 

använder sig endast av den information som framkommer i samtalen med föräldrarna. Informanten 

från familjerätt C uttrycker att det ibland kan kännas svårt att veta hur riskbedömningen ska gå till 

då det inte finns några direkta hjälpmedel som hen upplever tillräckligt tillförlitliga. Frågor som 

samtliga familjerätter kan ta upp i riskbedömningssamtal om våld är: Hur ser våldet ut? När skedde 

våldet? Vilken typ av våld är det som har förekommit? Finns det en medvetenhet om våldet hos 

förövaren och har denne genomgått någon behandling? Är våldet pågående?  

  

Familjerätten blir ofta kallade som vittne till tingsrätten och då måste de redovisa exakt hur de 

tänker kring informationen om våldet som framkommit i föräldrasamtalen och kring riskerna som 

detta kan medföra. De måste då vara väldigt noga med att plocka fram alla bitar. Till exempel bitar 

som; hur många gånger mannen förekommit i polisregistret, om han har fått kontaktförbud tidigare 

och om de tror att våldet sannolikt kan ske igen. Samtliga informanter är eniga om att 

utredniningarna måste vara väl genomarbetade  

 

“Utredningen måste hålla. För barnens skull!” (Familjerätt D). 

4.4 En god förälder tar ansvar för sina handlingar 

Hur utreder då familjerätten en förälders förmåga? I samtal med föräldrarna lyssnar de bland annat 

på vad föräldrarna säger om varandra. Både hur de reflekterar kring den andres, men också kring sin 

egen föräldraförmåga, säger en del om föräldraförmågan tycker samtliga intervjupersoner. I 

samtalen tittar de på om föräldrarna kan sätta barnets tankar och känslor i första hand eller om de 

mest ser till sina egna behov. Det är viktigt att se om det föräldrarna säger om sin egen och den 

andres föräldraförmåga också stämmer i praktiken vid exempelvis hembesök.  

 

“ Nej men det handlar ju om den här relationen och det är klart det kan man ju se lite grann vid ett 

hembesök. Hur relationen ser ut mellan barn och förälder och det här med trygghet och tillit och, 

jag menar, hur dom pratar och hur, vad som händer och sker alltså...rädsla och hur, ja…” 

(Familjerätt C) 
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Informanten från familjerätt C beskriver att barn de möter oftast har iallafall en förälder som håller 

måttet som en tillräcklig god förälder och därmed ger barnet en grundtrygghet. I annat fall hade 

barnet varit aktuell för en barnutredning, och eventuellt för en placering. Intervjupersonen säger att 

föräldrabalken är skriven utifrån “good enough parents”. I vissa fall så har familjerätten att göra 

med föräldrar som brister väldigt mycket i sin förmåga. Detta har tingsrätten lite svårt att ta hänsyn 

till, menar vår informant från familjerätt C, då de utifrån lagen tänker att detta bara är en tvist 

mellan två jämlika parter. 

 

 “...alltså vi har ju föräldrar som finns med i polisregistret, som är listade med kontaktförbud 

gentemot många, många människor (...) ja som är riktigt hotfull och hemska och har begått en 

massa elände och såhär och då måste man göra vissa undantag mot de gängse, och det har 

domstolen svårt för.” (Familjerätt C). 

 

Samtliga familjerätter anser att det finns förutsättningar för god föräldraförmåga om pappan 

erkänner det våld han begått och är villig att ta ansvar för sina handlingar genom att till exempel gå 

i behandling för sin aggressionsproblematik. Informanten från familjerätt B berättar om ett fall där 

det förekommit mycket våld i hemmet och där barnet mådde väldigt dåligt under umgänget med 

pappan. Denna pappa förnekade att det hade förekommit våld i hemmet. Då skrev familjerätten till 

tingsrätten och sa att de inte tyckte att det skulle vara något umgänge så länge inte pappan tog 

ansvar för våldet och sökte hjälp. Informanten från familjerätt B menar att en våldsam pappa bör 

jobba på sin aggressionsproblematik och att det innan dess inte är lämpligt med något umgänge. 

Samtliga intervjupersoner säger att de har möjlighet att informera papporna om mansmottagningar 

och andra typer av behandlingar så att de kan söka sig dit själva.   

4.5 Barnets bästa - Ett svårt pussel 

“ Barnets bästa- det är lite svårt, men det blir en sammanvägning av flera olika aspekter kring det 

här barnet. Och det vi gör när vi gör en utredning är som att lägga pussel.” (Familjerätt B).  

 

Familjerättens roll är att föra barnens talan under VBU-processen anser informanten från familjerätt 

B, och det är viktigt att lägga stor vikt vid vad barnet säger och tycker i samtalen. Informanten från 

familjerätt A säger dock att man måste skilja på barnets bästa och på barnets vilja. Det är inte alltid 

bäst för barnet att få som det vill och ofta kan viljan vara “färgad” utav någon av föräldrarna.  

 

“Ja, då får man ju titta på helheten. För barn kan ju säga olika saker. Och då får man ju se vad det 

kan stå för och det är jättesvårt att veta i vårdnadstvister. Ibland är ju barnet programmerat vad 

det ska säga och då kan de komma utspringande i väntrummet och säga “Ja, men jag sa precis som 

du ville mamma!” (Familjerätt A).  

 

Informanterna från kommun B och C uttrycker att de inte anser att det är bra för ett barn under ett 

års ålder att ha umgänge.  
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“...det går ju inte att ha, man kan ju inte inskola in umgängesstödjare så att ett så litet barn skall 

kunna lämnas till en helt främmande umgängesstödjare som dom har träffat några gånger bara, det 

funkar inte! (Familjerätt C) 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att tingsrätten generellt beslutar i enighet med familjerättens 

underlag vid huvudförhandlingar, även om det också händer att de inte gör det. Det är dock vanligt 

med interimistiska beslut om umgänge med umgängesstöd även då våld förekommit. Dessa beslut 

ställer sig samtliga intervjupersoner sig kritiska till eftersom det inte finns tillräcklig grund för dessa 

beslut. Detta kan också innebära att familjerätten ibland får i uppdrag av tingsrätten att verkställa 

beslut som de inte ställer sig bakom. Intervjupersonerna säger att de inte får vägra att verkställa ett 

beslut om umgänge med umgängestöd. Informanten från familjerätt C säger att det pratas mycket 

om barnets rätt men att det ibland handlar mer om förälderns rätt till sitt barn när beslut om 

umgänge fattas. Informanten från familjerätt D säger att tingsrätten kan vara lite snabba med att 

besluta om umgänge även i fall där barnet tidigare farit väldigt illa eller verkligen inte vill träffa 

pappan, och att man då kan börja fundera på om beslut om umgänge är för barnets bästa eller på 

grund av att föräldern vill detta. 

4.6 “Man måste ju ändå få ifrågasätta till viss del” 

Under utredningstiden, innan huvudförhandling, samarbetar familjerätten i de flesta fall med 

tingsrätten, beskriver intervjupersonerna. Ibland kan det föras en diskussion kontinuerligt kring en 

specifik familj och ibland blir familjerätten inkallade som vittnen vid förhandlingar. De får inte 

vägra att verkställa ett beslut utan skall se till att verkställandet fungerar så bra som möjligt för alla 

parter, säger intervjupersonerna. Informanten från familjerätt D säger dock att man får ifrågasätta 

ett beslut till viss del men att man får vara noga med hur man uttrycker sig och ha rejält med 

underlag för det som sägs. Ibland finns inga konkreta bevis för att umgänge inte vore lämpligt utan 

det kan handla mer om en subtil känsla, som handläggaren får kring en förälder, om att någonting 

inte stämmer, menar informanten från familjerätt C. Sådana känslor får sällan gehör i tingsrätten 

vilket gör det extra viktigt att plocka fram allt material som finns, till exempel från polisregistret 

med mera. Samtliga informanter beskriver att de kan påverka besluten i tingsrätten genom sina 

utredningar, där de även skriver ett förslag på beslut. 

 

Samtliga informanter beskriver att de inte kan avbryta ett umgänge som de tycker är olämpligt. 

Däremot kan de vända sig till tingsrätten om de anser att de bör ta ett nytt beslut kring umgänget. 

De kan även uppmuntra mamman till att avbryta umgänget genom att inte ta barnet med sig till 

umgängestillfällena. Dock är det viktigt att mamman är medveten om konsekvenserna ifall 

tingsrätten inte tycker att det finns tillräcklig grund för att inte ta barnet till umgänge.  

 

“Och så kanske boendeföräldern stoppar umgänget. Sen då kanske umgängesföräldern kanske 

vänder sig till domstolen och säger “verkställighet!”. Boendeföräldern hindrar mig! Och då kanske 

domaren dömer till vite, 5000 eller 10 000 per gång som man inte lämnar ifrån sig barnet och så 

drabbas då boendeföräldern av vitesbelopp.” (Familjerätt C).  
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Informanten från familjerätt D säger att de brukar diskutera med tingsrätten när de anser att besluten 

inte sker enligt barnets bästa. Intervjupersonen berättar om ett fall då barnet verkligen inte ville ha 

umgänge med sin pappa. Familjerätten tyckte då att beslutet om umgänge med umgängesstöd var 

felaktigt, så innan de verkställde beslutet skrev de till tingsrätten och förtydligade hur dåligt barnet 

mådde över att behöva träffa sin pappa. Familjerätten bad också tingsrätten att tänka över beslutet 

en gång till innan detta skulle verkställas. Skulle det visa sig att detta beslut ändå skulle verkställas 

hade familjerätten en möjlighet att göra en barn-som-far-illa-anmälan så att även 

barnutredningsavdelningen kunde utreda situationen. 

 

Informanten från familjerätt D som samarbetar med tingsrätter i flera närliggande kommuner säger 

att samarbetet varierar beroende på hur nära kontakt familjerätten och tingsrätten har och hur väl 

handläggarna och domarna känner till varandra. Intervjupersonen menar att det underlättar om 

tingsrätten vet hur familjerättens arbete går till och hur de vanligtvis resonerar. Även om 

informanten från familjerätt D tycker att samarbetet är lite “svajigt” ibland så tycker hen ändå att 

det blivit bättre på senare år. Tingsrätten har börjat skicka formulär som de vill att familjerätten 

fyller i och beskriver hur de ser på olika ärenden, och detta upplevs väldigt positivt. 

Huruvida besluten som tas går i enighet med barnets bästa varierar beroende på vilken domare som 

tar dem, anser samtliga intervjupersoner. Kunskapen kring barns behov varierar i domstolen och 

informanterna menar att vissa av domarna har förståelse för hur barnens situation ser ut och är mer 

villiga att lyssna till familjerätten som faktiskt träffar barnen och som jobbar med familjerna på nära 

håll. Sen finns det domare, menar intervjupersonerna, som bara tittar på paragrafer, tar ett beslut 

och sen inte är öppna för andra synpunkter. Tingsrätten värderar oftast föräldrarnas samarbete högre 

än skydd för barnet, hävdar samtliga intervjupersoner. Om föräldrarna kommer överens om något i 

rätten så tar man beslutet utifrån detta utan att ta barnets behov av trygghet i beaktande.  

 

“Det är ju som sagt helt upp till vilka domare man har och naturligtvis så går dom ju efter 

lagboken, det gör dom ju och det försöker ju vi också göra, men båda två är stressiga instanser där 

man försöker att skynda på i ärendena, för det kommer nya hela tiden, det är väl den enda 

realistiska bilden som finns.” (Familjerätt D) 

 

När ett beslut tas om umgänge med umgängesstöd så inkluderar domaren båda punkterna i 

föräldrabalken 6 kap 2a§ menar informanten från familjerätt C. Barnet anses då vara skyddat med 

hjälp av umgängesstödjaren samtidigt som barnet har kontakt med båda föräldrarna. Informanten 

från familjerätt C säger också att rättspraxis i Sverige idag är att det är bäst för barn att ha kontakt 

med båda föräldrarna. Detta tycker vår intervjuperson är problematiskt eftersom hen anser att 

umgänge inte alltid är bra för alla barn. Informanten från familjerätt A tycker sig dock se en annan 

trend; att tingsrätten i många fall när det gäller pappor, snarare väljer att fälla än att fria.  

 

“I dagsläget gör ju många så att ja men hellre fälla än fria så att säga. Då skyddar de hellre än att 

riskera någonting. Och det är ett dilemma och där har vi ju inte kommit längre i verksamheten ännu 

utan då är man kanske på ett boende och då, ja men då får du kanske aldrig träffa pappa mer igen 

då för att dom här uppgifterna har kommit fram.” (Familjerätt A) 
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4.7  Inte till vilket pris som helst! 

Samtliga informanter tycker att umgänge med umgängesstöd är bra för barnen så länge det finns ett 

ordentligt underlag som visar på att beslutet är det bästa för barnet. Samtliga informanter säger 

också att umgänge inte bör ske till vilket pris som helst. Informanten från familjerätt A är den som 

är mest positiv till att umgänge kan vara bra även då det förekommit våld, eftersom barnet alltid är 

hälften mamma och hälften pappa.  

 

“Ibland kan det ju faktiskt vara riktigt bra, att det inte alls går ihop sig med dom uppgifter som har 

funnits från den andre parten. Det är ju inte helt ovanligt. Man måste ha med i bilden också att här 

är det ju två parter som är i konflikt och dom tar till liksom dom vapen man kan.” (Familjerätt A)   

 

4.8 Tema: Umgänge med umgängesstöd- ett säkert kort, men 

för vem? 

Efter kodning och kategorisering av intervjuerna diskuterades om något övergripande tema trätt 

fram ur intervjumaterialet. Något som återkom hos samtliga informanter var hur svårt det kan vara 

att göra riskbedömningar när det kommer till våld. I detta fanns en oro kring om umgänge med 

umgängesstöd alltid kan ses som tryggt för barnet. Eftersom tingsrätten i princip alltid beslutar om 

någon form av umgänge interimistiskt i VBU processer utan att en ordentlig utredning gjorts 

förstärks denna oro hos familjerättshandläggarna. Dessa beslut upplevs ogrundade av samtliga 

informanter och det är inte alls säkert att det blir till det bästa för barnet. Informanten från 

familjerätt C beskriver att domarna i tingsrätten förmodligen ser umgänge med umgängesstöd som 

ett ”säkert kort” då de genom detta beslut garanterar både att barnet är skyddat (med hjälp av 

umgängesstödjarens närvaro) och att barnet får träffa sin pappa.  

 

“Ja dom tänker väl att det här är ett sätt att få till stånd ett umgänge, trots att det finns farhågor 

och bekymmer och när det inte är så bra med umgänge så har man en skyddsaspekt. När det finns 

med någon så sker det under trygga former så att det skall funka så att man kan bestämma om ett 

umgänge ändå då. Då känner sig domaren trygg med sitt beslut.” (Familjerätt C) 

 

5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet vill vi koppla våra forskningsresultat till tidigare forskning samt de 

nyckelbegrepp vi utgått ifrån som grund för studien. Vi presenterar diskussionen under rubriker 

med samma namn som de nyckelbegrepp vi använt, det vill säga mäns våld mot kvinnor, barnets 

bästa och föräldraförmåga.  
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5.1 Mäns våld mot kvinnor  

Det vanligaste våldet mot kvinnor begås i hemmet av en heterosexuell partner (Johnsson- Latham, 

2014). Intervjupersonerna vi talat med vittnar också om det faktum att våld som pågår under en 

längre tid i en familj, i regel utövas av en man mot en kvinna. Socialtjänsten har sedan år 2007, 

enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § St 2, ett utökat ansvar för att se till våldsutsatta kvinnors behov. 

Maria Eriksson (2014) anser dock att könsmaktsperspektivet har en tendens att försvinna i 

utredningar som görs vid familjerätten och att även våldsamma pappor i grunden ses som 

kompetenta. Våldet tenderar enligt henne att förminskas då en VBU process inte är någon 

straffrättslig process där man utreder ett brott (Eriksson, 2014). Detta bekräftas till viss del av hur 

informanten från familjerätt A ser på sitt arbete. Hen menar att familjerättens arbete skiljer sig från 

krisverksamheter för kvinnor (till exempel kvinnojourerna), då familjerätten arbetar för att hitta 

samförstånd mellan föräldrarna och ge stöd i kommunikationen dem emellan, till skillnad från 

jourerna som jobbar för att stötta kvinnan och ofta förespråkar att hon bör bryta helt med mannen. 

Detta för att det är bäst för henne och barnet. Enligt BRÅ (2001) och Linnéa Bruno (2016) har 

våldet en tendens att fortsätta även om kvinnan rent fysiskt lämnat mannen. Kvinnan har dessutom 

ofta utvecklat känslomässigt traumatiska band till mannen som gör att det tar tid för henne att 

släppa taget menar Nordborg (2014). Samtliga intervjupersoner från familjerätten är dock medvetna 

om att våldsutsatta kvinnor kan vara rädda och ha extra behov i mötet med mannen under 

utredningsprocessen. Informanten från familjerätt B anpassar sig på många sätt för att tillmötesgå 

kvinnans behov inför möten. Informanten från familjerätt D förespråkar dock att kvinnan själv 

medverkar vid umgängestillfällena för att öka barnets trygghet, något som ingen av de övriga 

intervjupersonerna talar om. Ur våldsofferperspektivet är detta anmärkningsvärt och bekräftar 

Maria Erikssons (2014) resonemang om att våldets betydelse förminskas och föräldrarnas 

samarbetsförmåga värderas högt i VBU-processer. Just vid interimistiska beslut, beslutas umgänge 

med umgängesstöd ofta snabbt av tingsrätten, menar alla våra intervjupersoner från familjerätten. 

De uttrycker alla att tingsrättens kunskap kring våld och barns behov varierar och att besluten som 

tas ofta handlar om vilken domare som dömer. Brunos studier (2016) visar just detta, att jurister 

många gånger brister i våldskompetens och att även om det finns tydliga bevis för grovt våld blir 

det nästan alltid umgänge i någon form mellan barnet och pappan. Tre av intervjupersonerna är 

mycket oroliga över detta då interimistiska umgängesbeslut innebär att ingen hunnit utreda om det 

är lämpligt för barnet eller om risken är stor för att barnet far illa vid umgänge med pappan. 

Informanten från familjerätt A tycker sig dock se en motsatt utveckling då hen oroar sig för att 

tingsrätten alltför ofta väljer att fälla fäder istället för att fria när det förekommit våld. Att barnet då 

helt förlorar kontakten med pappan är något är något som bekymrar vår informant. Maloney och 

Bonistall Postel (2014) menar att pappor ofta använder just umgängesrätten som ett medel för att ha 

fortsatt kontroll över mammor och barn samt att det finns för lite forskning och kunskap kring 

faktorer som rör skydd av utsatta kvinnor och barn vid umgänge med våldsamma pappor. Ingen av 

familjerätterna vi pratat med berättar om fortsatt fysiskt våld som skett under umgängestillfällena 

men samtliga nämner att pappor ibland psykiskt pressar barnen och visar tendenser att vilja ha 

fortsatt kontroll kring mamman och barnet. Isdal (2001) hävdar att våldsbegreppet innefattar 

intentionen att vilja skada någon annan, och att våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, 

materiellt och latent. Det är förstås problematiskt att konkret bevisa latent och psykiskt våld, och 

som vår informant från familjerätt A berättar så kan föräldrar i konflikt ibland förstora upp eller 
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hitta på saker för att sätta dit varandra och för att få sin vilja igenom gällande vårdnad, boende eller 

umgänge. 

Samtliga intervjupersoner vid familjerätten anser att det är svårt att göra riskbedömningar kring 

våld och vissa önskar ett bättre metodstöd. Detta är något som Linnéa Bruno (2016) hävdar är på 

gång via Allmänna Barnahus. Informanten från familjerätt A tycker att det är särskilt svårt i VBU- 

processer då ord står mot ord. Hen talar om ett situationsbetingat våld som ofta kan ske i 

uppbrottskedet från både kvinnan och mannens sida. Nordborg (2014) hävdar dock att det sällan 

handlar om just betingat våld då våldet är allvarligt i uppbrottsskedet, då detta ofta är ett tecken på 

ett långvarigt psykiskt eller fysiskt våld som trappats upp vid separationen.  

 

I intervjuerna framkommer det att familjerätten i de större kommunerna (A och B) har tydligare 

struktur kring hur våldet bemöts och hanteras under utredningsprocessen än i de mindre 

kommunerna (C och D). I familjerätten i den minsta kommunen tycks det ibland som att våldet 

försvinner till viss del eftersom de gärna ser att mamman själv medverkar vid umgängestillfällena. 

Samma familjerätt tycks samtidigt ha närmast samarbete med tingsrättens domare och större 

möjlighet till dialog och påverkan i umgängesbesluten. I de större kommunerna beskrivs samarbetet 

med tingsrätten som mer formellt.   

5.2 Barnets bästa  

Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn skall tas till barnets egen 

åsikt och erfarenhet menar Hollander (2006). Inom socialtjänstens arbete så tolkas barnets bästa 

olika beroende på utredningstyp (Hollander (2006). Våra intervjupersoner från familjerätten säger 

att de försöker ta barnets bästa i beaktande i sina utredningar genom att lyssna till barn under 

utredningssamtal, observera under hembesök och genom att titta på samspelet mellan barnet och 

pappan under umgängestillfällena. Samtliga uttrycker hur viktigt det är att barnets behov styr när 

det kommer till umgänge och att barnet skall var delaktigt i processen. Detta håller Maria Eriksson 

(2011) helt med om då barns delaktighet är en mänsklig rättighet i alla ärenden som gäller dem 

själva, enligt barnkonventionen, och familjerätten ska inhämta barns åsikter enligt de riktlinjer som 

finns för umgängesutredningar. Samtliga intervjupersoner från familjerätten håller barnsamtal från 

cirka fem års ålder. Intervjuperson från familjerätt B säger att det är jätteviktigt att lyssna till 

barnen, eftersom familjerätten skall vara “barnens röst” vid VBU-utredningar. Vad ett barn vill är 

dock inte nödvändigtvis vad som är bäst för barnet enligt informanten från familjerätt A, då barnets 

vilja kan ha färgats av vad föräldrarna tycker om varandra. Att tala med barnen syftar dock inte 

enbart till att inhämta information, enligt Eriksson och Näsman (2011), då det delvis handlar om att 

inge hopp i barnet, och visa på att det finns vuxna som lyssnar på deras historia. Hur barnet bemöts 

påverkar hur väl det kan återhämta sig efter det våld som skett menar Hindberg (2006).  

Samtliga intervjupersoner vid familjerätten tycker att umgänge mellan barn och föräldrar är bra 

generellt sett men att det inte bör ske till vilket pris som helst. Barn kan till exempel ha tagit för stor 

skada av tidigare våld eller uttrycka att de absolut inte vill träffa sin pappa, vilket gör umgänge 

olämpligt säger de. Informanten från familjerätt C säger att enligt svensk rättspolicy så mår barn bra 

av umgänge med båda sina föräldrar vilket hen tror är anledningen till att tingsrätten nästan alltid 

beslutar om umgänge. Eriksson och Hester (2001) hävdar dock att det ofta handlar om förälderns 
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rätt till sitt barn snarare än barns rätt till kontakt med sin förälder vid umgängesbeslut vilket 

informanten från familjerätt C håller med om. Hen tycker att det pratas mycket om barnets bästa 

men att det i slutändan inte alltid handlar om det. 

 

I augusti 2010 fick tingsrätten makten att kunna begära av socialnämnden att utse ett umgängesstöd 

för att genomföra ett umgänge (Socialstyrelsen, 2013). Informanten från familjerätt C uttrycker att 

tingsrätten använder denna makt för lättvindigt ibland och kanske som ett enkelt sätt för att uppfylla 

kraven i föräldrabalken 2 kap. 6a§. Umgängesstödet innebär en skyddsaspekt och barnet får träffa 

sin pappa. Att barnet verkligen är skyddat vid dessa umgängen håller inte Coy med flera (2015) 

med om då de hävdar att skyddet ofta brister både fysiskt och känslomässigt vid umgängen som 

domstolen beslutar om. Beslut om umgänge med umgängesstöd kan ses som ett säkert kort för 

tingsrätten.  Intervjupersoner ställer sig dock frågande till hur säkert detta är för barnen, särskilt vid 

de interimistiska besluten. Samtliga är eniga om att ett syfte med umgängesstödet är att barnet skall 

vara tryggt i mötet med pappan. Många av de studier vi läst visar på att barnen själva har en mycket 

liten påverkan på beslut gällande umgänge och att umgänge med umgängesstöd många gånger 

genomförs mot deras vilja. Vi finner det anmärkningsvärt att samhället många gånger tvingar barn 

att träffa en förälder som begått brott mot dem och att det ändå går att hävda att det är för deras eget 

bästa.   

 

Att hitta umgängesstödjare med lämplig kompetens till dessa umgängen är inte alltid lätt visar 

socialstyrelsens rapport från 2013. Detta håller två av våra intervjupersoner (C och D) med om och 

de uttrycker att de är “tacksamma” om lekmännen som tar dessa uppdrag har någon erfarenhet av 

barn. Uppdraget som umgängesstödjare är dock komplicerat och handlar inte enbart om att vara en 

trygghet för barnet utan även om att tyda föräldrarnas signaler och sätt att behandla barnen samt att 

vara lagom involverad i uppdraget utan att bli indragen i konflikten mellan föräldrarna 

(Socialstyrelsen, 2013). Intervjupersonen i familjerätt A anser att det skall vara professionella och 

erfarna personer som arbetar som umgängesstödjare. I kommunen hen arbetar har de en välanpassad 

lokal med fast anställda socionomer. Intervjupersonen från familjerätt A är också den av 

intervjupersonerna som är mest övertygad om att umgänge med umgängesstöd är bra i de flesta fall. 

 

Överlag finns det många skillnader i hur processen kring utredning och verkställande av umgänge 

med umgängesstöd beskrivs mellan de olika informanterna från familjerätten. Informanten från 

familjerätt A från den största kommunen visade sig använda mest metodstöd i utredningsprocessen, 

medan familjerätten i de två minsta kommunerna (C och D) upplevde att det stod dem ganska fritt 

att utforma utredningen som de ville utifrån varje enskilt fall. Detta tyder på att 

familjerättshandläggarna har en relativt stor frihet i utformandet av sitt arbete och inte enbart styrs 

av lagar och riktlinjer. Linnea Bruno (2016) bekräftar att riktlinjerna för hur en VBU-utredning bör 

genomföras är vaga och att handlingsutrymmet därför är stort. Enligt Morén (2015) skapas 

handlingsutrymme mellan en organisationen och dess profession. Organisationen sätter vissa 

gränser samtidigt som professionen också kan påverka organisationen (Morén, 2015). Enligt SSRs 

etiska riktlinjer bör socialarbetaren vara lojal med sin organisation men är samtidigt skyldig att 

reagera vid felbehandling orsakad av organisationens sätt att arbeta (Akademikerförbundet SSR, 

2013). Morén (2015) menar att socialarbetaren har ett vidare uppdrag än så och främst skall stå på 

den utsatta klientens sida. Intervjupersonerna från familjerätt B och C ger också uttryck för detta när 
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de säger att deras utredningar måste hålla god standard för barnen skull. Barnen är de mest utsatta i 

VBU-utredningsprocessen då de inte är part i dessa ärenden. I beslut gällande umgänge har 

tingsrätten den största makten. Trots detta kan familjerättshandläggarna påverka genom hela 

processen både genom utredningarna de skriver och i verkställandet av beslutet. Socialarbetare 

har ibland en tendens att smälta samman med de organisationer de arbetar för och på grund av det 

gör de avkall på värderingar som professionen står för enligt de etiska riktlinjerna. Morén (2015) 

anser att socionomer har ett vidare uppdrag än att bara vara neutrala tjänstemän. En av våra 

intervjupersoner visar på att det går att protestera mot de beslut som tingsrätten fattar genom att 

ifrågasätta beslut som de inte ställer sig bakom innan de verkställer dem. Övriga informanter 

uttrycker att deras uppgift är att verkställa tingsrättens beslut och att de inte kan överklaga eller 

ifrågasätta dem allt för mycket. 

5.3 Föräldraförmåga 

Informanten från familjerätt C säger att föräldrabalken är skriven utifrån föräldrar som är “good 

enough” och att tingsrätten ibland har svårt att se bortom detta i sina domar gällande vårdnad, 

boende och umgänge. Bruno (2016) menar att det finns en stor okunskap i Sveriges domstolar kring 

att våld har en tendens att fortsätta i familjer efter en separation. Intervjupersonerna säger att 

tingsrätten i nästan alla fall beslutar efter vad föräldrarna kommer överens om eftersom målet är att 

få dem att samarbeta.  

  

Informanten från familjerätt C anser att de ofta träffar familjer där åtminstone en förälder uppfyller 

kraven under föräldraförmåga enligt BBIC, annars skulle barnet vara aktuellt för en barnutredning 

och eventuellt en placering menar hen. Samtliga informanter säger att föräldrar som får umgänge 

med umgängesstöd ibland har stora brister i föräldraförmågan. Samtliga informanter anser att ett 

syfte med umgänge med umgängesstöd är att observera hur kapabel pappan är som förälder. 

Informanten från familjerätt A säger att umgängesstödet även kan vara en hjälp för pappan då 

umgängesstödjaren kan ge råd och stöd i föräldrarollen. Ett annat syfte är att skapa och bibehålla en 

god relation mellan pappa och barn hävdar informanten från familjerätt D.   

 

En förälder ska enligt BBIC bland annat ha förmåga att skydda och vaka över sitt barn 

(Socialstyrelsen, 2015). I föräldrabalken 6 kap. 15§ står det att en förälder ska vara samarbetsvillig 

och behjälplig i barnets kontakt med den andre föräldern. Eriksson och Hester (2001) tycker att det 

sker ett skifte i policy kring hur man ser på föräldrar innan och efter en separation. Innan en 

separation ses det som en styrka hos mamman om hon skyddar sig själv och barnet från en våldsam 

partner. Efter en separation förväntas hon att samarbeta med den hotfulle mannen och ska se till att 

barnet får träffa pappan. Intervjupersonerna beskriver att familjerätten inte kan avbryta ett umgänge 

de tycker är olämpligt, men kan ha en dialog med tingsrätten och ha synpunkter om umgänget. De 

säger även att de kan uppmuntra mamman att inte ta barnet till umgänge. Dock finns det risker med 

detta och informanten från familjerätt C säger, att kvinnor i de här situationerna ofta är rädda 

för konsekvenserna vilket gör att de ofta tar sina barn till umgänge ändå. Om tingsrätten inte tycker 

att det finns tillräcklig grund för mamman att vägra ta sitt barn till umgänge, så kan hon bli skyldig 

att betala vite eller i värsta fall bli av med vårdnaden. 
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Enander (2014) skriver att svensk policy är att gemensam vårdnaden gäller som norm även i 

relationer där våld förekommit, trots att föräldrabalken säger att ändringar i vårdnaden skall ske om 

någon av föräldrarna brister i omsorgsförmåga. Enander (2014) säger också att våldet tenderar att få 

för lite utrymme i utredningsprocessen och att det i sin tur gör att barnets utsatthet osynliggörs, så 

också mannens ansvar för sina handlingar (Enander, 2014). Intervjupersonerna vid familjerätten 

säger att de inte erbjuder pappor något stöd i att ta ansvar för våldet de utsatt familjen för, men att 

de kan ge information om olika typer av behandlingar. Om pappan visar på att han är villig att ta 

ansvar och är villig att förändra sitt beteende, visar han på potential till en tillräckligt god 

föräldraförmåga, anser två av intervjupersonerna. Informanten från familjerätt B berättar om ett fall 

där de tog kontakt med tingsrätten då de tyckte att umgänget skulle avbrytas för att pappan inte 

erkände det våld han utsatt familjen för.   

 

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån studien. 

Denna studie visar i enighet med tidigare forskning att arbetet kring umgänge med umgängesstöd är 

komplext i familjer där barn upplevt pappas våld. Eftersom att mäns våld mot kvinnor är ett erkänt 

samhällsproblem finns något djupt problematiskt med att det inte tas större hänsyn till detta vålds 

påverkan på alla familjemedlemmar i VBU-processer och att kunskapsnivån kring detta ibland 

anses låg både hos familjerätten och tingsrätten.  

I vilken mån barn som upplevt pappas våld har behov av kontakt med båda sina föräldrar kan 

diskuteras. Denna studie visar att hur barns behov av kontakt med pappan bedöms varierar och att 

omständigheterna kring varje enskilt fall påverkar synen på vad som är bäst för barnet i 

familjerättens utredningar. Tingsrätten däremot gör sällan individuella bedömningar vid 

intermistiska beslut gällande umgänge. I princip alla barn får umgänge, i någon form, med sina 

pappor. Eftersom svensk rättspolicy är att barn har behov av kontakt med båda sina föräldrar och att 

barn samtidigt skall skyddas från fara kan ett beslut om umgänge med umgängesstöd anses vara ett 

säkert kort för tingsrätten då de i och med beslutet följer lagen i föräldrabalken 6 kap 2a§. Barnets 

bästa skall dock tas i beaktande i alla beslut som rör dem enligt föräldrabalken. Vi ställer oss 

frågande till om det går att säga att dessa intermistiska beslut tas i enighet med barnets bästa när det 

inte finns någon utredd grund för att påstå att det skulle vara det. Samtliga familjerättshandläggare i 

denna studie känner oro kring dessa ogrundade beslut om umgänge med umgängesstöd. Det tycks i 

mångt och mycket handla om en förälders starka rätt till sitt barn snarare än barnets rätt/behov av 

sin förälder när umgänge skall beslutas.  

Ett stort ansvar kring om ett umgänge med umgängesstöd blir det bästa för barnet vilar också på 

umgängesstödjaren då dennes huvuduppgift är att skapa trygghet för barnet. Av denna anledning 

frågar vi oss varför inte våldskompetens efterfrågas mer, utöver erfarenhet av barn, vid rekrytering 

av umgängesstödjare. Eftersom umgängesstödjaren har en komplex uppgift som ibland även 

innebär en slags bedömning av en våldsam pappas föräldraförmåga så borde kravet på kompetens 

vara större bland de lekmän som får detta uppdrag. Överlag förvånade det oss att utförandet av 
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umgänge med umgängesstöd såg så olika ut mellan de olika kommunerna. I och med att 

familjerätterna från de två minsta kommunerna vi pratat med har svårare att hitta umgängesstödjare 

så finns risken att rätt kompetens inte efterfrågas och att skyddet därför blir svagare. 

Intervjupersonen från den största kommunen, med störst resurser, var den som var mest positiv till 

umgänge med umgängesstöd. Hen tyckte att det var olämpligt att ha “lekmän” för uppdraget. Även 

om alla kommuner inte har möjlighet till den typen av specialisering så kanske en grundutbildning 

inför uppdraget skulle öka kvalitén på umgänget och ge större trygghet för barnet.  

Efter att ha slutfört denna uppsats anser vi att det vore intressant att genomföra en studie med hjälp 

av metodtriangulering. På detta sätt skulle fenomenet umgänge med umgängesstöd kunna 

undersökas genom att på olika sätt studera alla de inblandades upplevelser av denna umgängesform. 

Vi har enbart fokuserat på just familjerättshandläggarnas arbete runt detta. En vidare studie skulle 

kunna innefatta både barnens, mammornas, pappornas och umgängesstödjarnas upplevelser. Kanske 

skulle detta kunna leda till ett utformande av umgänge med umgängesstöd som samtliga kunde vara 

mer nöjda med. Utifrån den forskning vi tagit del av inför denna uppsats tycker vi oss överlag se en 

brist på studier kring hur barn själva upplever umgänget med umgängesstöd med en pappa som 

varit våldsam. Det tycker vi är anmärkningsvärt då umgänge med umgängesstöd genomförs för 

deras skull.  

 

7. Metodreflektion 

Då vi genomfört en liten studie har vi inte för avsikt att generalisera våra resultat till att gälla 

“familjerätten i allmänhet”. Vi tror inte heller att en generell sanning, som gäller alla 

familjerättshandläggare, går att få fram och vill därför använda Gubas och Lincoln 

kvalitetsgranskningsbegrepp Tillförlitlighet (Bryman, 2008). Vi är väl medvetna om att vår 

indelning av intervjupersoner efter kommunens storlek inte gör att vi kan uttala oss om stora och 

små kommuner i allmänhet. Vi har ju bara talat med en familjerättshandläggare i varje kommun och 

med en kommun inom varje storlek. Trots att vår studie är liten så är det en styrka att de vi 

intervjuat ändå har många års erfarenhet av arbete inom just familjerätten samt att de ansågs vara 

experter på just umgängesfrågor inom sin respektive familjerätt. Det är alltså en styrka i studien att 

vi valt att intervjua informationsrika personer eftersom det stärker studiens tillförlitlighet. Urvalet 

har också gjorts utifrån en tanke om att fånga en bredd av förutsättningar och erfarenheter. Man kan 

dock inte vara säker på att just kommunstorlek är den bästa urvalsprincipen för detta. För att stärka 

tillförlitligheten hade vi gärna velat göra en respondentvalidering men på grund av de snäva 

tidsramarna fanns det inte tid för detta.  

 

Vi tycker att en styrka med studien är att vi har ett stort engagemang i ämnet och viss erfarenhet av 

både arbete med våldsutsatta kvinnor och myndighetsutövning. En svaghet skulle dock kunna vara 

att vårt engagemang och förförståelse färgat uppsatsen för mycket. Vi har försökt förhindra detta 

genom att ständigt påminna oss om denna fara samt diskutera olika synvinklar med varandra. 

Dessutom har vi haft en handledare att bolla med vilket bidrar till graden av pålitlighet då en 

utomstående ”kollega” fått granska vår process (Bryman, 2008). Pålitligheten stärks också av att vi 
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varit två som genomfört undersökningen och varit delaktiga i varje steg då vi kunnat granska 

varandra och bidra med olika synvinklar. Även om vi delat upp arbetet mellan oss (Johanna hade 

mer ansvar för inledningen och nyckelbegreppen och Camilla för avsnittet om tidigare forskning) så 

har vi tillsammans bearbetat varje del. Vi är väl medvetna om att vi genom att använda kvalitativ 

innehållsanalys riskerat att få ett delvis subjektivt resultat då denna analysmetod bygger på att 

koder, kategorier och tema skapas som forskaren själv namnger. För att undvika att bli för 

subjektiva läste vi båda de transkriberade intervjuerna om och om igen under analysprocessen för 

att se om vi uppfattat informanterna rätt. Intervju som undersökningsmetodmetod medför vissa 

risker. Det är möjligt att vi ibland ställt ledande frågor och styrt intervjuerna för mycket. Som man 

frågar får man svar. Vi inser även att telefonintervjuerna vi gjorde innebar vissa begränsningar, då 

vi missade ansiktsuttryck, gester och vissa stämningar som förmedlades. Vi var också ovana i rollen 

som intervjuare och ganska nervösa vid genomförandet av de första intervjuerna. Vid den sista 

förstod vi bättre hur vi skulle gå till väga och syftet med vår studie hade då också fallit mer på plats 

vilket bidrog till att våra frågor var mer direkta. Graden av överförbarhet anser vi vara god i vår 

studie då vi tydligt beskrivit hur vi gått till väga och under vilka premisser de olika 

familjerättshandläggarna jobbar. En utomstående skulle kunna bedöma om resultatet går att 

applicera på andra familjerätter (Bryman, 2008). 

 

När vi nu ser tillbaka på arbetets gång kan vi se att det hade varit värdefullt att göra fler intervjuer 

för att undersöka om arbetet med umgängesstöd varierar på ännu fler sätt mellan olika familjerätter. 

Självklart hade det varit bra att intervjua flera handläggare inom samma familjerätt för att se om det 

finns stora individuella skillnader i resonemang eller om de skillnader som finns beror på 

organisationernas olika kulturer och förutsättningar. Vi kan också se att det hade varit bra att göra 

en forskningsdesign i inledningsskedet så att vi redan innan gjort klart för oss hur de olika stegen i 

forskningsprocessen skulle gå till. Fokus i denna studie ligger på hur umgängesfrågan hanteras i 

Sverige. Det skulle vara intressant att med denna bakgrundskunskap blicka ut i världen och jämföra 

olika länders policy kring umgänge med umgängesstöd. 
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Bilaga A. Intervjuguide 

 

Inledning 

 Hur länge har du arbetat med familjerättsliga frågor? 

 Hur kommer familjer i kontakt med er? 

 Hur inleder ni processen? Vad är viktigt att tänka på inledningsvis? 

Våld 

 Hur får ni veta om våld förekommit i familjen? Hur brukar ni handla i dessa fall? 

 Skiljer det sig i arbetet med dessa familjer från arbetet med andra familjer där det inte förekommit 

våld? 

Utredning 

 Hur många samtal med barn/vuxna har ni? Hur resonerade du i de olika stegen i utredningen? Kan 

du beskriva ett samarbetssamtal? 

 Vad karaktäriserar ett svårt/lätt ärende? 

 Har ni någon särskild metod eller modell som ni arbetar utifrån när ni gör vårdnadsutredningar? 

Föräldraförmåga 

 Innefattar utredningen frågor om föräldrarnas föräldraförmåga eller enbart samarbetsförmåga? 

 Hur bedömer ni föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn i utredningen? 

 Hur tänker ni kring föräldraförmågan när det framkommer att våld förekommit? Kan en 

våldsförövare vara en god förälder? 

Barnets bästa 

 Om barnet inte vill träffa den våldsbenägna föräldern, hur resonerar du då? 

 Umgängesstödet är till för att barnet skall känna sig trygg, får barnet vara delaktig i valet av 

kontaktperson? Vad händer om barnet inte gillar personen? 

 Barnets bästa har stärkts de senaste åren i lagen. Har ni ändrat på ert sätt att jobba/tänka i och med 

det? 

 Att barnets bästa skall vara avgörande, hur tänker du kring det? 

Umgänget 

 Vad tänker ni är syftet med umgänge med umgängesstöd? Kortsiktigt och långsiktigt? 

 I vilka lägen avbryts umgänget? 

 Hur utses kontaktpersoner för umgängesstödet? Vad har de för erfarenhet/yrkesbakgrund? 

 Hur ser själva umgänget ut? Hur ofta? Hur länge? 

Samarbete 

 Hur tycker ni att samarbetet med Tingsrätten fungerar? 

 Hur upplever du att era yttranden kring familjen hanteras? 

 Samarbetar ni med barnutredarna? Vilka andra samarbetar ni med? 

Uppföljning 

 Hur ofta har ni kontakt med umgängesstödjarna? Hur ser den kontakten ut? 

 Samtalar ni med barnen kring hur umgänget går? Föräldrarna? 

 När umgänget med umgängesstödet avslutas, följer ni då upp hur fortsatt umgänge går för barnet? 

 Hur tycker du detta med umgängesstöd fungerar? Skulle du vilja ändra på något för att göra insatsen 

bättre? 
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Bilaga B. Kodningsschema 

KODER          KATEGORIER                TEMA 

Utförande 

-Familjerätt A 

-Familjerätt B 

-Familjerätt C 

-Familjerätt D 

 

Syfte 

-Testa en förälder 

-Stöd till föräldrar 

-Förbättra relationen 

-Anknytning 

-Möjliggöra kontakt 

-Barnets bästa? 

-I väntan på fungerande 

kommunikation mellan föräldrarna 

-Normalisera umgänge 

 

Våld 

-Hur kommer våldet till känna 

-Riskbedömning 

-”separationsvåld” 

- Så pass grovt att… 

- Umgängesstödets ansvar för 

skydd 

-Pappan och våldet 

-Rädsla 

-Tingsrätten bortser ibland från 

våldet 

-Kunskapen om våld 

 

Barnets bästa 

-Generellt är umgänge bra 

-Trygghet 

-Delaktighet 

-När barnet inte vill 

-Ålder  

 

Föräldraförmåga 

-Vad säger föräldrarna om sig själv 

och varandra 

-Medvetenhet och ansvarstagande 

-Lagen 

-Observation 

-Riskbedömning 

-Stöd 

-BBIC 

 

Handlingsutrymme 

-Beslut 

-Verkställande 

-Samarbete 

-Riskbedömning 

-Utredning 

-Domarna 

Olika kommuner-  

Olika möjligheter 

 

 

 

 

 

Att skydda ett barn och testa en 

förälder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter kring riskbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets bästa –  

Ett svårt pussel 

 

 

 

 

 

 

En god förälder tar ansvar för sina 

handlingar 

 

 

 

 

”Man måste ju ändå få ifrågasätta 

till viss del…” 

Umgänge med umgängesstöd-  

Ett SÄKERT kort? 

I så fall för vem? 
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