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Inledning 
Den här rapporten handlar om barns perspektiv på umgänge med 

föräldrar, syskon och andra viktiga personer när de bor i familjehem. 

Det finns inte mycket svensk forskning om familjehemsplacerade 

barns kontakt med sina anhöriga trots att det är en central fråga för 

socialtjänsten. Socialarbetare upplever att det många gånger är svårt 

att göra professionella bedömningar i enlighet med barnets bästa 

(Bergman, Sandahl, Mellberg, Engwall & Carlson 2018). Vid FoU 

Södertörn har ett utvecklingsarbete inom familjehemsvården pågått 

under flera år. Ett bedömningsstöd för umgänge med fokus på barns 

delaktighet har utformats med syfte att underlätta arbetsprocessen, 

systematisera kunskapsunderlaget, stärka barnperspektivet och 

rättssäkerheten. Bedömningsstödet utvärderades och reviderades 

under år 2017 i samarbete mellan FoU Södertörn och Södertörns 

högskola på uppdrag av Socialstyrelsen (Bergman et al. 2018). 

Utvärderingen utgår från socialsekreterares perspektiv. Med 

föreliggande rapport är avsikten att bidra med fördjupad kunskap om 

barns perspektiv på umgängesfrågan. Den studie som ligger till 

grund för rapporten är finansierad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Barns perspektiv 
Barnperspektiv är ett övergripande begrepp som dels omfattar  

perspektivet om barnets bästa, dels perspektivet om barnet som aktör 

(James & Prout 1997). I forskningen brukar man skilja mellan 

barnperspektiv, barnets perspektiv samt barnrättsperspektiv. 

Barnperspektiv utgår från den samlade kunskapen om barn som 

vuxna kan använda sig av när de vill sträva efter att handla utifrån 

en tolkning av vad som är barnets bästa. Perspektivet inkluderar 

hänsyn till sammanhanget samt tid och plats. Det perspektivet kan 

skilja sig från barnets perspektiv som utgår från barns egna 

erfarenheter och vilja. Barnets perspektiv innebär att barn erkänns 

som aktörer och kräver att information inhämtas direkt från barn om 

deras upplevelser och uppfattningar. Slutligen utgår barnrätts-

perspektivet från barnkonventionen och respekten för barns 
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människovärde och integritet. I barnkonventionen kombineras synen 

på barn som objekt för vuxnas omsorg med synen på barn som 

aktörer. Barn har rätt till samhälleliga resurser, skydd och 

delaktighet. Det finns en spänning mellan ett omsorgsperspektiv på 

barn som betonar deras behov av beskydd, ledning och kontroll och 

ett delaktighetsperspektiv där barn ses som medborgare och aktörer 

(Eriksson & Näsman 2015). Omsorgs- och delaktighetsperspektivet 

behöver dock inte stå i konflikt utan kan samverka i ett dubbelt 

förhållningssätt (ibid.). 

Denna studie har fokus på att utforska barns perspektiv. I fokus är 

familjehemsplacerade barns upplevelser av sin situation, sina 

erfarenheter av umgänge samt av kontakten med socialtjänsten, 

vilket även innefattar vilka följder vuxnas agerande och beslut kan 

leda till för barnen. Följande avsnitt tar upp barns rättigheter i denna 

kontext. 

Barns rätt till umgänge 
Enligt svensk lagstiftning har barn rätt till umgänge med föräldrar 

som de inte bor tillsammans med (Föräldrabalken, FB, SFS 

1949:381, 6 kap. 15 §; Barnkonventionen, artikel 9). Från och med 

år 2020 stärks barns rättigheter i Sverige då barnkonventionen blir 

lag (regeringen.se). Barn har rätt till en familj (Mattsson 2010). 

Enligt Europakonventionen har både barn och föräldrar rätt till 

privatliv och familjeliv, vilket inkluderar rätt till umgänge när de 

lever åtskilda (Europakonventionen, artikel 8). Rätten till familjeliv 

gäller även barns rätt till umgänge med sina syskon (Socialstyrelsen 

2013; Mattsson 2006).  

När barn är placerade i dygnsvård har socialnämnden enligt 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 6 kap. 1 § tredje st.) ansvar 

för att utforma vården så att den främjar samhörigheten med 

anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Vid 

placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU, SFS 1990:52) har socialnämnden ansvar för att barnets behov 

av umgänge så långt som möjligt tillgodoses (LVU 14 § första st.). 
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Vad som är bäst för det enskilda barnet ska vara avgörande vid beslut 

om umgänge (SoL 1 kap. 2 §; LVU 1 §). 

I svensk lagstiftning som reglerar placering av barn i samhällsvård 

finns några centrala principer att ta hänsyn till: återförenings-, 

närhets- och anhörigprincipen, samt principen om barnets bästa. 

Återföreningsprincipen innebär en intention att barnet efter en tids 

placering ska återvända till sina föräldrar när syftet med vården 

uppnåtts (prop. 2002/03:53, s. 84; Socialstyrelsen 2014; SoL 6 kap. 

8 §). Närhetsprincipen innebär att barnen bör placeras nära hemmet 

för att kunna upprätthålla kontakten med sina anhöriga och sin 

hemmiljö under placeringstiden (SoL 6 kap. 1 § fjärde st.; prop. 

1979/80:1, s. 2014 ff., s. 307). Anhörigprincipen innebär att 

socialtjänsten i första hand ska överväga om barnen kan placeras hos 

någon anhörig eller annan närstående (prop. 1979/80:1; SoL 6 kap. 

5 §). Den överordnade principen är dock att hänsyn till vad som 

bedöms vara barnets bästa ska vara avgörande för socialtjänstens 

beslut och åtgärder som rör barn (SoL 1 kap. 2 § andra st.; LVU 1 § 

femte st.; Barnkonventionen artikel 3). 

Barns rätt till delaktighet 
Barn har rätt till delaktighet. Enligt Barnkonventionen artikel 12, 

SoL 11 kap. 10 §, samt LVU 36 § har barn rätt att få information om 

åtgärder som rör dem. De ska ges möjlighet att framföra sina åsikter 

i frågor som rör dem. Deras åsikter och inställning ska tillmätas 

betydelse i förhållande till ålder och mognad. Det innebär att det 

finns ett tolkningsutrymme som medger avsteg från barns rätt till 

delaktighet (Mattsson 1998). 

Den här rapporten har fokus på barns delaktighet i frågor som rör 

deras individuella livssituation i samband med placering i 

samhällsvård. Forskning från området social barnavård visar att 

delaktighet, när den är framgångsrik, kan ge positiva hälsoeffekter 

för barn. Att få information om vad som händer och att få stöd i att 

sätta ord på sina känslor kan bidra till en ökad upplevelse av kontroll. 

Barns delaktighet kan också leda till bättre beslut och ökad säkerhet 

för barn, till exempel om de har upplevt våld. Barn behöver 
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emellertid ges möjlighet att vara delaktiga på ett sätt som är 

”barnvänligt”, det vill säga som är anpassat efter deras behov och 

förmåga att uttrycka sig (Vis, Strandbu, Holtan & Thomas 2011). 

Delaktighet kan kräva en serie av möten med barnet i en process 

snarare än att barnet får möjlighet att komma till tals vid ett enstaka 

tillfälle (Vis & Thomas 2009). 

Att professionella talar med barn är emellertid inte detsamma som 

att barn görs delaktiga (Vis & Thomas 2009). En studie av barns 

delaktighet i barnskyddsutredningar visar att följande faktorer kan 

spela in när barn inte blir delaktiga: 1) socialarbetarens rädsla för att 

skada barnet; 2) socialarbetarens svårighet att kommunicera med 

barnet; 3) socialarbetarens uppfattning av hur begreppet delaktighet 

ska förstås, om det handlar om delaktighet i beslutsfattande eller 

delaktighet i en process (Vis, Holtan & Thomas 2012).  

Lundy (2007) har utvecklat en modell för analys av förverkligandet 

av barns rätt till delaktighet. Modellen omfattar fyra kronologiska 

steg i en process: 1) space – barnet ges möjlighet att uttrycka sin 

uppfattning på en plats som känns säker och inkluderande; 2) voice 

– barnet ges stöd i att uttrycka sin uppfattning; 3) audience – barnets 

uppfattning blir lyssnad till av någon med ansvar för besluten; 4) 

influence – barnets uppfattning leder till att vuxna agerar utifrån vad 

som är lämpligt. Modellen används i analysen av barns berättelser 

om upplevelser av delaktighet. Förutom dessa steg har vi även fokus 

på barns erfarenheter av att få information. Studier har visat att 

bristande information till barn blir ett hinder för möjlighet till 

delaktighet (Cashmore 2002; Pert, Diaz & Thomas 2017). För de 

placerade barnen är det viktigt att bli informerade och involverade i 

viktiga frågor som rör deras livssituation, till exempel hur ofta de 

ska träffa sina familjemedlemmar (Cashmore 2002). 

Definitioner 
Fosterhem, fosterbarn och fosterföräldrar – i rapporten används 

främst benämningen barn i familjehem och familjehemsföräldrar, 

men även fosterbarn, fosterhem och fosterföräldrar förekommer, 

vilka har använts tidigare men togs bort i och med socialtjänstlagen 
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som trädde i kraft år 1982. De tidigare benämningarna används 

fortfarande ibland inom forskningen, då de bättre överensstämmer 

med de engelskspråkiga benämningarna foster child, foster home  

och foster parents. I denna studie använder även de intervjuade 

barnen ibland benämningar som fosterfamilj och fosterhem. 

Anhörig och närstående – i rapporten förekommer båda dessa 

termer. Med anhörig avses ”person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna”. Med närstående avses ”person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsens 

termbank). Närstående har alltså en vidare betydelse och kan 

exempelvis vara ett barns tidigare familjehemsförälder eller nära 

vänner. 

Umgängesperson – person som barnet har umgänge med. 

Tidigare forskning 
Det finns omfattande svensk forskning om familjehemsvården men 

när det specifikt gäller frågan om umgänge är forskningen 

begränsad. Familjehemsplacerade barns behov av fortsatt kontakt 

med sina föräldrar uppmärksammades i Sverige av Börjeson med 

flera författare i slutet av 1970-talet (Börjeson, Magnberg, Nordin & 

Person 1976). Författarna lyfte fram att många barn som inte hade 

kontakt med sina föräldrar kände sig övergivna, avvisade och 

utstötta, samt att många upplevde ”känslor av oro och förvirring /…/ 

i förhållande till sin uppväxtsituation” (Börjeson et al. 1976, s. 155). 

Flera forskare inom Barn i kris-projektet uppmärksammade den 

separationskris som en familjehemsplacering innebär för barnet. 

Barns behov av känslomässig anknytning och att behålla relationer 

lyftes fram (Cederström 1990; Börjeson et al. 1976). 

Forskningsresultaten hade visst inflytande på lagstiftningsarbetet 

under 1980-talet vad gäller frivillighet, närhet, målet om korta 

placeringar och återförening mellan barn och föräldrar (Lundström 

1993; Börjeson 2010). 

En studie om fosterbarnsvård i historiskt perspektiv visar att beslut 

om umgängesbegränsningar och umgängesförbud kunde meddelas 

påfallande ofta under perioden 1960- och 1970-talet. Det hände att 
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barn placerades i fosterhem med långa geografiska avstånd till sina 

anhöriga, för att det inte skulle vara alltför lätt för föräldrarna att ta 

sig dit (Bergman 2011). Det fanns vid den tiden ofta en negativ 

och/eller passiv inställning till fosterbarns kontakt med sina föräldrar 

(Vinnerljung 1996a; Vinnerljung 1996b; Börjeson et al. 1976). 

Enligt den statliga Fosterbarnsutredningens betänkande år 1974 

saknade 45 procent av de fosterbarn som inte bodde hos släktingar 

kontakt med sina anhöriga (SOU 1974:7).  

Höjer (2001) tar i sin avhandling om fosterfamiljer upp kontakten 

mellan fosterbarnen och deras föräldrar och släktingar. I en 

enkätstudie, där materialet samlades in år 1998, framkommer att 

många barn inte alls träffade sina föräldrar. Ungefär tio procent 

träffade inte sin mamma och 32 procent träffade inte sin pappa, 

enligt uppgifter lämnade av fosterföräldrarna. Vanligast var: I) en 

kontaktfrekvens på några gånger per år, därefter II) en gång per 

månad eller mer; III) det kunde gå flera år mellan träffarna; IV) 

varannan vecka; V) en gång per vecka eller mer. Barnen träffade sina 

föräldrar allt mer sällan ju längre placeringen hade pågått. 

Andersson (2008) har genomfört en longitudinell studie om barn i 

samhällsvård där 26 barn i åldrarna 0–4 år placerades på barnhem 

under 1980-talet. Barnen har följts upp kontinuerligt. Samtliga barn 

placerades på grund av otrygga och instabila hemförhållanden. Det 

var vanligt att det fanns missbruk, psykisk sjukdom och våld (pappas 

våld mot mamma) med i bilden. För de barn som senare flyttade till 

familjehem var en inkluderande hållning från familjehems-

föräldrarnas sida gentemot barnens föräldrar gynnsamt för barnens 

trygghet. Ett samarbetsförhållande mellan föräldrar och foster-

föräldrar kunde lindra barnets lojalitetskonflikter, menar författaren. 

Senare uppföljningsintervjuer med de tidigare familjehemsplacerade 

barnen i vuxen ålder visar att det var få som hade en relation med en 

biologisk förälder som de uppfattade som ett stöd. Föräldrarna var i 

några fall avlidna. Flera föräldrar hade återkommande 

missbruksproblem, perioder av psykisk sjukdom, vård på sjukhus, 

placering på behandlingshem och i kriminalvård. Flera av de vuxna 

tidigare familjehemsplacerade barnen bar ändå med sig en känsla av 

att vara älskade och att deras föräldrar hade gjort så gott de kunde. 

Andra kunde leva med svåra känslor av besvikelse. Några hade tagit 
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avstånd från sina föräldrar eller aktivt avstått från kontakt, då de 

upplevde att de inte mådde bra av kontakten.  

En studie av Lundström & Sallnäs (2009) som omfattar 272 

ungdomar i åldern 13–18 år och bygger på enkäter till de unga visar 

att vårdform spelar roll för kontaktfrekvensen. I studien var det 

betydligt vanligare att barn i familjehem sällan eller aldrig träffade 

sina föräldrar i jämförelse med barn placerade i hem för vård eller 

boende (HVB). Avståndet mellan familjehemmet och föräldra-

hemmet visade sig ha betydelse, långa avstånd kunde försvåra 

umgänge. 23 procent av de familjehemsplacerade barnen uppgav att 

de inte hade haft någon kontakt med sina föräldrar under det senaste 

halvåret. Det var vanligare att barnen hade kontakt med sina mödrar 

än med sina fäder. Drygt hälften av barnen önskade mer kontakt med 

sina föräldrar. Det fanns också en mindre grupp som inte ville ha 

föräldrakontakt eller som önskade gles kontakt. Drygt hälften av 

barnen önskade mer kontakt med sina syskon. 

De familjehemsplacerade barnens umgänge med sina föräldrar är ett 

tema som kommer upp i intervjuer med unga vuxna inom ramen för 

uppföljningsmodellen ”Att lära av fosterbarn” genomförda vid 

Familjehemsenheten i Karlstad kommun (Westberg & Tilander 

2011). Många av de intervjuade betonade vikten av att ha någon 

form av kontakt med sitt nätverk. Att ha kunskap om sin familj 

upplevdes som viktigt. Men det finns också de som i intervjuerna har 

berättat om oro vid föräldrars besök och svåra upplevelser i samband 

med helgumgänge med en förälder som exempelvis har varit 

psykiskt sjuk. Vikten av att barnen känner sig trygga under 

umgänget betonas av de unga vuxna med erfarenhet av 

familjehemsplacering (ibid.).  

I den statliga Vanvårdsutredningens intervjuer med personer som 

har upplevt missförhållanden och vanvård under sin tid i 

samhällsvård under 1900-talet har de intervjuade fått frågan om vad 

den sociala barnavården hade kunnat göra annorlunda. En synpunkt 

från de intervjuade är betydelsen av hjälp att upprätthålla kontakten 

med sin familj och släkt (SOU 2009:99, s. 326). 

Internationell forskning visar att kontakt mellan barn och föräldrar 

under placeringstiden kan ha olika funktioner: I) att främja 
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återförening mellan barnet och föräldrarna; II) att bibehålla 

anknytningen till familjen och bevara relationer som kan gynna 

barnet; III) att förhindra idealisering av föräldrarna och att barnet får 

en förståelse för varför det för närvarande inte kan bo hos sina 

föräldrar; IV) att bidra till kontinuitet i barnets livshistoria och 

identitetsutveckling genom att barnet får en medvetenhet om sitt 

förflutna; V) att förbättra barnets psykologiska välmående genom 

reparation av relationer (Taplin 2005).  

Det finns dock situationer då kontakt mellan barn och förälder inte 

bedöms vara till barnets bästa. Skäl till att kontakt inte bedöms vara 

till barnets bästa kan vara: I) att det finns risk för att barnet skadas 

eller risk för barnets säkerhet under umgänget; II) att kontakten kan 

riskera att förstöra placeringen och barnets relation till sina nya 

omsorgsgivare (Taplin 2005). 

Tidigare forskning visar att kontakt med föräldrar under 

placeringstiden som är av god kvalitet kan ha betydelse för utfallet 

av placeringen (Sen & Broadhurst 2011) och för barns psykiska 

hälsa (McWey, Acock & Porter 2010). Kontakt kan ha betydelse för 

barnets tillfredställelse med livet och bidra till en minskad känsla av 

att vara övergiven, något som annars är vanligt bland barn placerade 

i samhällsvård. Umgänget kan i bästa fall skapa möjligheter för barn 

och förälder att utveckla nya sätt att interagera med varandra 

(Sanchirico & Jablonka 2000; Bullen, Taplin, McArthur, 

Humphreys & Kertesz 2017). Det är viktigt att umgänget är väl 

planerat, är av god kvalitet, att tillräckligt stöd ges vid behov, samt 

att umgänget kontinuerligt följs upp så att det inte riskerar att bli 

skadligt för barnet (Sen & Broadhurst 2011; Salas Martínez, 

Fuentes, Bernedo & García‐Martín 2016). 

Det finns studier som visar att den fortsatta kontakten med 

föräldrarna kan påverka barnets anknytning till sina nya 

omsorgsgivare. Den kan påverka anknytningen på ett positivt sätt 

genom att minska barnets oro för sina föräldrars situation och 

minska barnets känsla av skuld. Den kan påverka anknytningen på 

ett negativt sätt om barnet upplever att det blir bortstött av 

föräldrarna, om föräldrarna oroar barnet genom att exempelvis prata 

med barnet om en hemflytt som inte är aktuell, eller om de 
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skuldbelägger barnet för placeringen och dess relation till 

familjehemsföräldrarna (Boyle 2017). Tidigare forskning visar att 

det gynnar barnet om det finns en samarbetsrelation mellan 

familjehemsföräldrarna och föräldrarna (Boyle 2017) samt mellan 

socialarbetaren och föräldrarna (Sen & Broadhurst 2011).  

I senare tids forskning har det uppmärksammats att placerade barn 

kan ha behov av och längta efter en nära kontakt med fler anhöriga 

och närstående, inte bara föräldrarna, till exempel syskon (Sen & 

Broadhurst 2011; Hegar & Rosenthal 2011; Wojciak, McWey & 

Helfrich 2013; Richardson & Yates 2014; Boyle 2017), mor- och 

farföräldrar (Boyle 2017) samt andra för barnet viktiga personer 

(Sen & Broadhurst 2011; Boyle 2017; Duke, Farruggia & Germo 

2017). Kontakt med syskon, morföräldrar, farföräldrar och utvidgad 

familj kan vara positivt för barnet även i fall där föräldrakontakt har 

visat sig vara skadlig. Det kan vara en skyddande faktor som hjälper 

barnen att uppleva en kontinuitet med sin familj (Sen & Broadhurst 

2011; Boyle 2017). Dessa personer kan vara viktiga i ett längre 

tidsperspektiv då det är viktigt att det finns ett stödjande socialt 

nätverk kring den unge när familjehemsvården avslutas (Taplin 

2005; Duke et al. 2017).  

Umgängesfrågan kan vara komplex och en källa till konflikt mellan 

olika personers intressen (jfr Atwool 2013; Taplin 2005). Den 

professionella bedömningen och praktiken har stor betydelse för att 

det ska bli kvalitet i umgänget. Den professionelle behöver dels 

säkerställa barnets trygghet och säkerhet, dels arbeta för att 

bygga/behålla relationer, förbereda barnet inför umgänget, samt ge 

tillgång till det stöd som behövs till de berörda för att umgänget ska 

bli till barnets bästa (Boyle 2017; Sen & Broadhurst 2011).  

Sammanfattningsvis är en familjehemsplacering en ingripande 

intervention. Hur den fortsatta kontakten med anhöriga arrangeras 

har betydelse för barnet här och nu. Den har betydelse för barnets 

relationer i ett längre tidsperspektiv. Den här studien har fokus på 

hur umgänget kan utformas så att det blir gynnsamt ur de berörda 

barnens perspektiv.   
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Syfte och frågeställningar  
Föreliggande studie ska bidra med fördjupad förståelse av barns 

perspektiv på umgänge. Syftet är att analysera barns berättelser om 

sina erfarenheter av kvalitet och stödbehov vid umgänge. Ett syfte 

är också att belysa barns erfarenheter av hur deras åsikter och vilja i 

umgängesfrågan hanteras i mötet med socialtjänsten. Studien bygger 

helt på barns erfarenheter och förväntas bidra med kunskap för ett 

stärkt barnperspektiv i socialtjänstens bedömningar av familjehems-

placerade barns umgänge med föräldrar, syskon, andra anhöriga och 

närstående. Följande frågeställningar är i fokus: 

 Hur ser barnens aktuella umgänge med föräldrar, syskon och 

andra anhöriga och närstående ut och hur förhåller det sig till 

deras egna önskemål?  

 Vilka erfarenheter har barnen av olika former av kontakt såsom 

fysiskt möte, kontakt via sociala medier och telefon? 

 Hur ser barnens erfarenheter av umgänge ut retrospektivt, hur 

uppfattar de att deras behov har tillgodosetts tidigare under 

familjehemsplaceringen? 

 Hur upplever barnen att de får information och kommer till tals i 

frågan om umgänge i mötet med socialtjänsten och hur upplever 

de att deras åsikter och vilja respekteras? Om deras åsikter och 

vilja inte respekteras, hur uppfattar de skälen till det? 

 Vilka faktorer har betydelse för umgänge av god kvalitet utifrån 

barnens perspektiv? 
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Metod och material 
Studien har fokus på barns erfarenhet av umgänge. Barn kan ha såväl 

direkt kontakt med anhöriga i form av fysiska träffar, som indirekt 

kontakt via sociala medier och mobiltelefon, eller ingen kontakt. 

Medan direkt eller fysisk kontakt ofta är planerad är det inte ovanligt 

att kontakt via digital teknik också sker oplanerat. Det kan vara ett 

betydelsefullt sätt för barn att hålla kontakt med sin familj, men det 

kan också skapa oro för barn i situationer där exempelvis en förälder 

med missbruksproblem eller psykiska problem ständigt kontaktar 

barnet utanför ramen för planerad kontakt formulerad i 

umgängesplaner (Macdonald, Kelly, Higgins & Robinson 2017). 

Därför är det viktigt att inte bara undersöka barns erfarenheter av 

planerade träffar utan också inkludera såväl planerad som oplanerad 

annan kontakt.  

För att besvara frågeställningarna har muntliga intervjuer 

genomförts med barn som bor i familjehem. En ambition var också 

att samla in skriftliga berättelser om erfarenheter av umgänge. 

Muntliga och skriftliga berättelser kan komplettera varandra. I 

framställningen av muntliga berättelser inkluderas samspelet med 

lyssnaren, de innehåller ofta tveksamheter och rättelser som kan ha 

betydelse, vilka ofta sållas bort i skriftliga berättelser (Johansson 

2005). Barns muntliga och skriftliga berättelser om umgänge kan ses 

som en form av livsberättelse, en retrospektiv reflektion runt en viss 

aspekt av livet, där det kan synliggöras vad som har särskild 

betydelse såsom relationer, platser etc.  

Cirka en månad efter den första intervjun har vi gjort 

uppföljningsintervjuer med barnen per telefon för att följa upp 

sådant som kom upp i den första intervjun och i eventuell skriftlig 

berättelse. Under intervjuerna har vi strävat efter ett öppet 

förhållningssätt med inspiration från livsberättelseforskning och 

narrativ teori (Hydén 2008; Johansson & Öberg 2008). Vi har bett 

barnen att berätta om sina erfarenheter av umgänge samt vad det har 

för innebörd för dem. Intervjun har inletts med en kontextualisering 

där vi har belyst att det behövs kunskap om barns egna erfarenheter 

inom temat och att vi därför har kontaktat dem. Vi har inlett med att 
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fråga: ”Vill du berätta om dina erfarenheter? Börja med vad du vill”. 

Hur berättelser formas kan säga något om vad barnen upplever som 

mest centralt. Vi har även haft en frågeguide med tematiska frågor 

att använda vid behov. Under intervjun har vi använt tidslinjer som 

hjälpmedel för att prata om hur barnen har upplevt umgänget under 

olika tidsperioder. 

Vid avslutningen av den första intervjun har vi frågat om barnet vill 

bidra med en skriftlig berättelse om sina erfarenheter av 

umgänge/kontakt. Vi har frågat: ”Vill du skriva en berättelse om ett 

tillfälle då du hade umgänge/kontakt med någon av dina anhöriga? 

Det kan (men måste inte) vara ett tillfälle som du upplevde som 

positivt.” Ambitionen var att samla in berättelser om ”ideala 

förhållanden”. Genom instruktionen att det kan vara en positiv 

upplevelse skapas utrymme för barn att skriva även om de inte 

upplever kontakten som positiv.  

Kriterier för inklusion har varit barn i åldrarna 10–17 år som har bott 

i familjehem under minst sex månader. Kontakt med barn har tagits 

genom socialtjänstens personal, dels i Södertörnskommunerna som 

FoU Södertörn var kopplat till, dels i ett större nätverk inom 

familjehemsvården som vi har kontakt med efter tidigare genomförd 

utvärdering (Bergman et al. 2018). Sammantaget består det 

insamlade materialet av personliga intervjuer med 19 barn, 17 

uppföljningsintervjuer via telefon, 18 tidslinjer och två skriftliga 

berättelser. Datainsamlingen pågick under år 2018 och 2019. 

Analysen har genomförts med ett empirinära förhållningssätt för att 

därefter sätta in resultaten i en kontext av teori och tidigare nationell 

och internationell forskning om placerade barns umgänge/kontakt. 

De ungas berättelser har analyserats kvalitativt främst utifrån 

berättelsernas innehåll med fokus på gemensamma teman, likheter 

och skillnader. Vi har sökt efter vad som sägs i form av berättelser 

om relationer, känslor, episoder och väsentliga händelser. Hur något 

sägs, till exempel i form av upprepningar av ord och meningar, kan 

visa vad barnet upplever som särskilt viktigt. Barnens uppfattningar 

om hur de kommer till tals i kontakten med socialtjänsten belyser de 

maktordningar som finns mellan socialsekreterare-barn, föräldrar-

barn och familjehem-barn. 
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Etiska överväganden 
Studien är etikprövad och godkänd av Etikprövningsnämnden i 

Stockholm (Dnr 2018/1006-31/5). Samtycke till att barnen 

medverkar som informanter har inhämtats från barnet och, i de fall 

barnet är under 15 år, från vårdnadshavare. Barn- och 

familjehemssekreterare har förmedlat kontakt mellan oss och barnen 

efter att vårdnadshavare har godkänt att barnen medverkar. Även 

familjehemsföräldrarna har informerats. Socialtjänstens personal har 

överlämnat ett av oss formulerat informationsbrev om studien. 

Barnet och vårdnadshavare har gett samtycke till att 

kontaktuppgifter lämnas till oss. Därefter har vi kontaktat barnet och 

familjehemsföräldrarna. Information om studien har getts både 

muntligt och skriftligt. Intervjun har genomförts på den plats som 

barnet har valt. I de flesta fall har den genomförts i familjehemmet.  

Forskningsetiska överväganden innebär att väga risk mot nytta. En 

nytta med studien är att barn får komma till tals om sina erfarenheter 

av umgänge och annan kontakt. Det finns inte mycket aktuell 

forskning inom temat utifrån barns egna perspektiv. En risk med 

studien är att erfarenheter av svåra minnen och upplevelser väcks 

hos barnen. Därför har vi valt att be barnen att i de skriftliga 

berättelserna i första hand beskriva någon positiv erfarenhet. Även 

intervjuer kan innebära att barnen tar upp svåra upplevelser. Vi har 

då valt att lyssna på barnens berättelser och ge dem utrymme att 

prata. Genom att vi även har genomfört uppföljningsintervjuer har 

det varit möjligt att följa upp om något barn har mått dåligt av att 

medverka i intervjun. Vi har inte fått några sådana indikationer. Vid 

en uppföljningsintervju framkom att barnet hade fortsatt reflektera 

över intervjufrågorna mellan intervjutillfällena: ”Alltså jag tänkte 

faktiskt det när jag började prata om det, jag tror att jag formulerade 

mig lite fel, för att så här…”. Under uppföljningsintervjun ville 

barnet korrigera någonting hen hade sagt i den första intervjun, vilket 

visar att upprepade intervjuer kan bidra till fördjupad reflektion och 

nyansering. 
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Resultat 

De intervjuade barnen 
Studien bygger på intervjuer med 19 barn, varav 13 flickor och sex 

pojkar. Vid intervjutillfället var de i åldrarna 10–17 år, i medeltal 14 

år. Barnen var vid intervjutillfället placerade i familjehem runt om i 

hela Sverige, från norr till söder. Hur länge de hade varit placerade i 

dygnsvård varierade från två och ett halvt år och upp till 11 års tid. 

De hade bott i sitt aktuella familjehem från sex månader upp till sju 

års tid. Några barn hade bott i samma familjehem under hela 

placeringstiden medan andra hade upplevt omplaceringar. Flera barn 

hade varit med om upprepade omplaceringar från ett familjehem till 

ett annat familjehem:  

Jag har flyttat ganska mycket. Det började ungefär när jag var tolv 

så flyttade jag lite hit och dit /…/ Jag har bott lite på HVB-hem och 

lite institutioner och allmänt liksom inte bott hemma. Bott lite typ 

hos kompisar, bott hos någon mentor och så har det varit andra 

familjehem och lite så där, lite släktingar och så när det har varit 

hemma. 

Flera barn talar om att de har bott en tid i jourhem och på ”barnhem” 

innan de kom till familjehem eller att de har bott en tid på ”barnhem” 

mellan två familjehem: 

Först när jag flyttade från mamma bodde jag i barnhem, sedan 

flyttade jag till det där familjehemmet, sedan barnhem igen och 

sedan flyttade jag hit. 

Tre barn var vid intervjutillfället placerade hos någon släkting. Sju 

barn var placerade i familjehem tillsammans med syskon, medan 

fyra barn hade syskon som bodde eller tidigare hade bott i annat 

familjehem. Sex barn berättade att de har syskon som bor kvar 

hemma hos de biologiska föräldrarna. De flesta hade separerade 

föräldrar, bara tre av 19 barn hade sammanlevande föräldrar. 

Skäl till placering i dygnsvård har betydelse för hur umgänget 

planeras. Under intervjun fick barnen därför reflektera över följande 
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fråga för att vi skulle få en förståelse för bakgrunden till placeringen: 

”Det kan vara lite olika anledningar till att barn behöver flytta till ett 

familjehem. Vet du varför du bor i familjehem?” Barnen berättade 

om varierande skäl till att de hade flyttat från sina föräldrar. De 

beskrev att det hade handlat om föräldrars missbruk, psykiska 

problem, fysisk sjukdom, utvecklingsstörning, kriminalitet, samt 

fysiskt och psykiskt våld. Det finns exempel på att barn har utvecklat 

egna problem med missbruk, kriminalitet, skolproblem och psykiska 

problem. Det finns också barn som har upplevt trauman. För en del 

barn har det varit svårt att förstå anledningen till att de har kommit 

till familjehem. Flera barn tog upp föräldrars ekonomiska situation 

som skäl till placering, som enda skäl eller som ett av flera skäl:  

Jag tror att mamma och pappa inte kunde ta hand om oss. De hade 

inte så mycket pengar så vi blev omhändertagna. 

För flera barn är anledningen till familjehemsplacering oklar: 

Jag vet inte, det är lite oklart. Jag vet inte själv hela historien hur det 

blev.  

Jag har aldrig riktigt förstått själv eller vad man ska säga. Jag har 

försökt lägga väldigt mycket bakom mig och bara blicka framåt, så 

ibland när jag tänker på det så brukar jag tänka: Hur hände det 

liksom? 

Det framkommer även i tidigare forskning att en del barn inte har 

förstått anledningen till placering i samhällsvård (Cashmore 2002; 

Cederborg & Karlsson 2001). Barn som varit med om flera 

placeringar kan också få svårt att minnas, överblicka och förstå sin 

placeringshistoria (Skoog 2013). När barnet inte har fått den 

information det behöver om anledningen till placering, så att 

omvälvande händelser i livet blir begripliga, kan det finnas risk att 

barnet skuldbelägger sig själv: 

Jag bodde hos pappa när jag var ganska liten. Jag var typ, jag krävde 

fokusering, att alla skulle se på mig. Pappa behövde hela tiden vara 

närvarande. Och det orkade inte han så han började dricka öl och 

röka.  

Självuppfattningen påverkas av interaktionen med andra människor. 

Det kan vara så att någon vuxen har lagt skulden för den uppkomna 
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situationen på barnet. Några barn beskriver att situationen i deras 

familjer var så ansträngd att de själva fick ta mer ansvar än de 

egentligen orkade med tiden innan de kom till familjehem: 

Jag fick ta hand om mig och min syrra och det var väldigt jobbigt. 

Så länge jag kan minnas har jag alltid skött mig själv /…/ jag har 

alltid liksom stått på mina egna ben. Jag har fått ta allting själv /…/ 

jag tog hand om mig och min syster. Många gånger fick jag ta hand 

om mamma och pappa när de låg i soffan och hade somnat. Jag har 

varit väldigt vuxen om man säger, väldigt väldigt tidigt. Det har ju 

gjort så att jag har blivit en, om man säger, onormal tonåring jämfört 

med många andra. 

Dessa barns berättelser visar att de har befunnit sig i rollen som unga 

omsorgsgivare (eng: young carers) och känt/tagit ansvar för såväl sig 

själva som för syskon och föräldrar (jfr Järkestig Berggren, 

Bergman, Eriksson & Priebe 2019). 

Behovet av förbättrad information till barn om anledningen till 

omvälvande händelser i deras liv  blir också tydligt när vi under 

intervjuerna talar om barnens flyttningar från ett familjehem till ett 

annat familjehem. Det visar sig att flera barn inte har förstått 

anledningen till den upprepade flyttningen. I några fall framkommer 

det att anledningen till omplaceringen har varit anmälningar mot 

familjehemmet eller att barnet har farit illa i sitt tidigare familjehem 

genom utsatthet för fysiskt och/eller psykiskt våld.  

I likhet med tidigare studier (Skoog 2013) framkommer att det finns 

barn som upplever att familjehemsplaceringen eller omplaceringen 

har skett snabbt utan att de har varit förberedda på vad som ska 

hända: 

Jag var inte beredd på det. De hade inte sagt något innan jag skulle 

flytta. Vi skulle åka in till socialtjänsten där och så trodde jag att vi 

skulle prata och så sade de att jag skulle flytta till [ort]. Och så var 

det bara att hoppa in i bilen och åka. 

Men det finns också exempel på att placeringen har dröjt och barnet 

har farit illa under lång tid i hemmiljön innan beslut om placering:  
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Jag önskade nog att de hade kunnat ta mig därifrån tidigare än för 

ett halvår sedan, då den mesta skadan redan har blivit gjord. För det 

är tufft att ha vuxit upp utan att ha någon som ser en när man växer 

upp. Inte få uppmärksamhet. Inte få höra att man har gjort något bra. 

Bara få höra vad man har gjort dåligt. Det förstör ens självförtroende 

väldigt mycket. 

Citatet visar att barnet hade önskat att vuxenvärlden tagit situationen 

på allvar i ett tidigare skede och gripit in och gett skydd och stöd. 

Umgängets betydelse 
Vad betyder umgänget för barnen under tiden de bor i familjehem? 

I intervjuerna talar flera barn om att umgänget med deras familjer, 

med föräldrar, syskon samt andra anhöriga och närstående bidrar till 

kontinuitet med personer som har funnits i deras liv över tid (jfr 

Taplin 2005), vilket kan illustreras med följande citat: 

Jag vet inte men jag känner ändå att det är viktigt, man har ju liksom 

en familj [familjehemmet] här, men dom [föräldrarna] är ändå 

biologiska, som man har bott hos. Jag vet inte varför det är viktigt 

eller bra. Jag vet inte. Det är svårt att veta men jag tycker ändå att 

det är nödvändigt att man ska träffas så man inte tappar kontakten. 

För han är den ändå människan i mitt liv som funnits där. Funnits 

där för mig när jag var liten. 

Man har ju saknat så. Verkligen /…/ Det är extra positivt med energi 

att se pappa igen, att få träffa honom. 

Utan kontakt med familjen kan det kännas väldigt ensamt, menar 

detta barn:  

Det är väldigt jobbigt när jag inte har familjen för jag känner mig 

väldigt ensam. Dels för att jag inte bor med dem och sen att jag bor 

så långt bort och att jag inte har någon att vända mig till när det inte 

är så bra. Så de [familjen] har alltid varit jätteviktiga för mig. 

Bibehållen kontakt kan bidra till en minskad känsla av ensamhet och 

övergivenhet (jfr Sanchirico & Jablonka 2000). I citaten ovan talar 
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barnen om föräldrarna och familjen. Kontakten med syskon är också 

viktig för många barn: 

Att jag får vara med mina syskon. Jag har roligt med mina syskon. 

Det är typ det enda, att jag vill träffa dem. Att vi ska ha roligt. Att 

jag inte ska glömma bort dem. 

Kontakten med andra släktingar kan vara särskilt betydelsefull för 

barn när relationen till föräldrarna inte är god: 

Hon [faster] är verkligen så här närmast mitt hjärta. Det är så här, 

jag skulle inte kunna leva utan henne /…/ hon är verkligen som min 

mamma. 

Sedan jag var liten har farmor och farfar varit en mamma och pappa 

till mig. Jag har liksom fått mycket både kärlek och pengar, eller vad 

man säger, eftersom det har varit jättejobbigt med just ekonomi. De 

betyder jättemycket för mig. 

Dessa barn berättar om nära och kärleksfulla relationer till 

släktingar. I det andra citatet beskriver barnet att släktingar även kan 

bidra med materiella resurser. Fortsatt kontakt med kompisar kan 

också vara viktigt för barnen: 

Jag har en, vad ska man kalla det, en liten inre krets, kan man nästan 

säga. Det är ett kompisgäng på fem, sex, sju personer som har hållit 

ihop i 10–12 år. Vi har aldrig svikit varandra. De betyder allt för mig 

kan man säga, bortsett från min familj. Eller de är som min familj 

kan man nästan säga. Jag känner allas föräldrar och de känner min 

mamma och det är många års vänskap. 

Regelbunden kontakt med för barnet viktiga personer kan bidra till 

en upplevelse av  kontinuitet i livet och ömsesidigt utbyte om de 

involverade personernas mående och om händelser i livet: 

Man kan ju veta lite hur de mår och hur de är, lite så så så. Och 

berätta lite vad vi gör. De vill ju veta lite vad vi gör och hur vi mår 

också. Så det är ganska bra att prata ibland. 

Det finns barn som lever med oro för sina föräldrar och känner behov 

av kontakt för att försäkra sig om att de mår bra: ”Mamma, jag vill 

att mamma mår bra, så bra som helst /…/ Jag är orolig för henne hela 

tiden”. 
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Relationer till familjer 
Flera barn talar om den familj där de bodde först som ”min 

biologiska familj”, ”min riktiga familj” eller ”min vanliga familj” 

och den familj de bor hos nu i andra termer såsom ”min 

fosterfamilj”, ”min fosterhemsfamilj”, ”min låtsasmamma”, ”min 

låtsaspappa”. Andra barn benämner sin familjehemsförälder 

”mamma” och den familj de nu lever med som ”vår familj”. Det 

senare gäller ett barn som har bott i samma familjehem under stor 

del av sitt liv. Ett annat barn säger: ”Jag ser familjehemmet mer som 

mina biologiska föräldrar än vad jag gör med mina biologiska 

föräldrar”; och ”Familjehemmet har jag en extremt bra relation till”, 

”Vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans”. Att ha gått igenom 

mycket tillsammans kan alltså bidra till ökad känsla av närhet i 

relationen. För flera barn är relationen till en nuvarande eller tidigare 

familjehemsförälder känslomässigt stark: ”Hon och jag kom ju 

varandra jättenära /…/ hon var ju som en mamma för mig”. För 

andra barn verkar relationen till familjehemsföräldrarna vara av mer 

praktisk natur: ”De är schyssta, jag får allt jag behöver”. 

Flera barn inkluderar husdjur när de berättar om sina familjer, det 

gäller husdjur såväl i föräldrarnas hem som i familjehemmet. En del 

barn inkluderar även flera personer i sina familjer:  

I min biologiska familj är det mamma och pappa, jag och mina två 

lillebröder. Och så har vi en fågel. 

Min biologiska familj består av min pappa, min mamma och min 

lillasyster och så har vi lite katter. 

Här är det [familjehemsföräldrar] och sedan är det hundarna och så 

är det mormor. 

Under intervjuerna berättar de flesta barn om någon viktig och nära 

relation, det kan vara till föräldrar, familjehemsföräldrar, syskon 

eller andra viktiga personer: ”Jag vet att han alltid finns där för mig”; 

”Hon har alltid funnits där, jag har alltid kunnat prata med henne” 

säger två olika barn om släktingar som står dem nära. ”Hon tycker 

om mig och jag tycker om henne” säger ett barn om relationen till 

ett syskon; ”Vi har en känsla liksom” säger ett annat barn om 
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relationen till sin mamma, utsagor som berättar om ömsesidighet. Ett 

barn har inte längre kontakt med vare sig familj eller släkt utan säger 

att ”Det är bara jag”. Hen uttrycker att det är relationer snarare än 

släktskap som har betydelse: ”Det spelar ingen roll hur mycket 

blodsband man har. Det viktigaste är hur man bryr sig om varandra, 

hur man behandlar varandra. Det är det som spelar någon roll”. 

Barnens umgänge idag och deras 

önskemål  

Umgängespersoner 

När de intervjuade barnen talar om vem de har umgänge med idag 

nämner de många olika personer såsom mamma, pappa, förälders 

nya sambo, syskon, far- och morföräldrar, andra släktingar såsom 

fastrar, mostrar, farbröder, morbröder och kusiner. Barnen talar även 

om kompisar från tiden då de bodde hemma hos föräldrarna. De 

personer som barnen pratar mest om i intervjuerna är mamma, pappa 

och syskon.  

Umgänge med en person kan ibland vara en länk till flera personer i 

nätverket. I ett socialt nätverk kan enskilda personer ha en speciell 

position då de känner många i nätverket och fungerar som en 

medelpunkt eller sammanhållande länk, vilket vi här har valt att kalla 

en nexusperson (jfr Svedhem 1985). De intervjuade barnen berättar 

att när de besöker en närstående person kan det i vissa fall öppna upp 

för kontakt med flera personer. 

När vi är hos min syrra brukar vi ringa dem [syskonen] så att de 

kommer över till henne. Så träffas vi alla. 

Citatet visar att det är en äldre syster som är nexusperson. I andra 

fall är det exempelvis barnets mamma eller mormor som är den 

sammanhållande länken som möjliggör kontakt med flera andra 

personer. Ett barn berättar att när hen träffar mamma brukar hen även 

ha kontakt med sina syskon. Ett annat barn berättar att via mormor 

har hen fått kontakt med flera personer i nätverket. 
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Direkt kontakt 

Barn kan ha direkt kontakt där de träffar sina anhöriga och indirekt 

kontakt där de har kontakt via telefon och sociala medier. Detta 

avsnitt handlar om direkt kontakt. 17 barn säger att de har direkt 

kontakt, det vill säga träffar med sin mamma, 13 barn säger att de 

har träffar med sina syskon, nio barn säger att de har träffar med sin 

pappa, åtta barn talar om träffar med andra släktingar och fyra om 

träffar med kompisar. Att barn som bor i familjehem i högre grad 

har umgänge med sin mamma än med sin pappa har också 

framkommit i tidigare studier, såväl i Sverige som internationellt 

(Lundström & Sallnäs 2009; Scott, O’Neill & Minge 2005; León, 

Jiménez‐Morago & Muñoz‐Silva  2017; McWey & Cui 2017; 

Fossum, Vis & Holtan 2018). 

Det kan finnas olika skäl till att barnen inte har direkt kontakt med 

en förälder, till exempel att föräldern har missbruksproblem, att 

barnet har varit utsatt för våld och/eller omsorgsbrist och inte vill 

träffas, att föräldern är avliden eller bosatt i ett annat land. 

Bland de barn som har direkt kontakt är det stor variation på 

umgängets täthet och omfattning i tid. När det gäller täthet kan det 

röra sig om träffar alltifrån varje eller varannan helg till en gång om 

året eller vartannat år. Vanligast är träffar med föräldrar ungefär en 

gång i månaden. Då kan det handla om träffar som i tid omfattar ett 

par timmar och upp till en hel helg med övernattning. Det finns även 

barn som besöker sin förälder eller någon annan släkting under flera 

dagar eller en veckas tid i samband med skollov: ”Nu på lovet har vi 

sovit där i flera dagar”. 

Umgängesträffar är som regel planerade i förväg. Geografiskt 

avstånd mellan familjehemmet och de personer barnet ska träffa har 

betydelse för umgängets frekvens (jfr Lundström & Sallnäs 2009; 

Fossum et al. 2018). Enligt den så kallade närhetsprincipen (SoL 6 

kap. 1 § 4 st.; prop. 1979/80:1, s. 214 ff., s. 307) bör barn placeras 

så att det möjliggör upprätthållandet av kontakten med anhöriga och 

hemmiljön. I denna studie är 11 av 19 barn placerade med ett avstånd 

av högst 10 mil från sina föräldrar, medan övriga barn har längre 

avstånd än så. Det finns barn vars förälder bor på långt avstånd i en 

annan del av landet och det finns barn vars förälder bor i ett annat 
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land. Några barn berättar att de kan träffa sina föräldrar eller syskon 

på ett mer spontant sätt eftersom de bor nära varandra:  

Eftersom hon [mamma] bor så himla nära så brukar det bli ibland att 

vi går och äter middag. 

[Jag kan] träffa mamma och pappa nästan när jag vill eftersom de 

bor här i [ort] också. Så om jag vill kan jag bara fråga 

[familjehemsförälder] är det ok, får jag? Och så kan jag bara kolla 

med mamma och pappa. Och så brukar jag oftast få göra det. 

Vid långa geografiska avstånd blir träffarna som regel glesare. Det 

krävs mer planering och träffarna kan vara beroende av tillgång till 

allmänna kommunikationer:  

De försöker ju planera umgänge men det är lite svårt att få plats, tid 

med tåg och bussar för henne att komma hit. 

En iakttagelse utifrån de besök vi har gjort i de intervjuade barnens 

familjehem är att det ofta är svårt att ta sig dit utan körkort och 

tillgång till bil. I många fall saknas allmänna kommunikationer som 

gör det möjligt att komma hela vägen fram till hemmet. 

Indirekt kontakt 

Det är vanligt att barnen har indirekt kontakt med föräldrar, syskon, 

anhöriga och närstående genom telefonsamtal, sms och sociala 

medier. Även här är det vanligast att de har kontakt med sin mamma, 

därefter med syskon, pappa, kompisar och släktingar. Barnen är 

positiva till denna kontaktform. Det ger möjlighet att hålla kontakt 

med kompisar och att ha en tätare kontakt än vad som annars skulle 

vara möjligt. Flera barn har daglig indirekt kontakt: 

Prata i telefon, ja jag gör det. Jag gör det dagligen med mamma. Jag 

säger god natt på kvällarna. Jag gjorde det när jag hade varit [i 

familjehemmet] några månader, då började jag säga god natt på 

kvällarna. Glöm inte det. Säg god natt till mamma. 

Med min pappa och min mamma brukar jag snacka i telefon varje 

kväll och med mina bröder och min syster är det snapchat, 

instagram, ja alla sociala medier /…/ Det bestämde vi när vi flyttade 

att vi ska höras av varje dag. 
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Andra barn har inte daglig kontakt, men hörs av vid särskilda 

tillfällen: 

Ibland om det är något speciellt som har hänt, om något har gått bra 

eller om något roligt har hänt har jag berättat det. Eller typ skrivit 

god natt och sov gott [till mamma]. 

Några barn har begränsningar i kontakten, beslutade av 

socialtjänsten. ”Vi får inte ha kontakt” säger ett barn. Men när det 

gäller sociala medier verkar det vara svårare för socialtjänsten att 

begränsa kontakten. Om barnet vill ha kontakt tar det kontakt, såvida 

barnet har tillgång till dessa medier och till kontaktuppgifter: 

De [socialsekreterare] har ju tänkt på att vi ska ha regler för att vi 

inte får ta kontakt med varandra på snapchat och de trodde att de 

kunde säga att vi inte kunde göra det. Men sedan typ sket de i det 

för att de visste att vi inte skulle lyssna på att vi inte skulle prata med 

[varandra]. 

Av tidigare forskning framkommer att indirekt kontakt via sociala 

medier och mobiltelefon kan vara ett problem om föräldrar ständigt 

kontaktar barnet utanför ramen för planerad kontakt (Macdonald et 

al. 2017). I den här studien har det framkommit många positiva 

utsagor om indirekt kontakt då det är ett komplement när barnet bor 

långt ifrån sina viktigaste umgängespersoner och de inte kan ses så 

ofta. Det har inte kommit upp exempel där barn har farit illa av att 

föräldrar har tagit kontakt för ofta, däremot finns det barn som 

berättar att dess föräldrar har ringt när de har varit ”fulla”. En annan 

negativ erfarenhet som framkommer är att ett barn i efterhand har 

upplevt att den indirekta kontakten under en period blev alltför 

tidskrävande: 

Det var en period som jag ringde mamma nästan varenda dag. Jag 

pratade oerhört mycket med henne. Då sade [familjehems-

föräldrarna] till mig att det är bättre att du lägger ner energin på att 

plugga än på att prata med mamma för det blev väldigt mycket. Hela 

min kontaktlista bestod ungefär av samtal med mamma och det kan 

jag ju se nu kanske inte var så jättebra /…/ Nu i efterhand kanske 

jag borde ha lagt energin på annat. 
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Flera barn berättar att det oftast är de själva som tar kontakt och att 

de upplever att kontakten hänger på dem: 

Sedan har det alltid varit att det är alltid jag som ringer eller skriver, 

så jag vet inte hur man ska kalla det kontakt. Det är nog mer jag som 

har kontakt med dem.  

Några barn berättar om erfarenheter av att göra kontaktförsök med 

sina föräldrar via telefon men inte få svar: ”Vi har ringt honom men 

han har inte svarat”. Det finns barn som önskar att deras förälder ska 

kontakta dem ibland, så att kontakten inte bara hänger på dem själva:  

Hon kan väl ringa ibland och jag kan väl också ringa ibland. 

Mamma ringer vi inte så väldigt mycket för vi vill se om hon vill ta 

initiativet och ringer oss också för det har alltid varit vi som har ringt 

henne. 

Ett barn som är nöjd med sin kontakt säger att ”det är olika vem som 

ringer upp”. Citatet tyder på erfarenhet av turtagning, ömsesidighet 

och en känsla av gensvar i kontakten. 

Barnens önskemål om kontakt 

Flera barn är nöjda med den kontakt de har för närvarande: ”Det är 

lagom mycket kontakt”. Bland de barn som är nöjda med 

omfattningen säger flera att de upplever att de har fått vara delaktiga 

i planeringen av umgänget: ”Jag har sagt vad jag tycker och de 

[socialtjänsten] har lyssnat”; ”Nu bestämmer jag helt själv”. Det 

finns barn som är nöjda med hur umgänget är planerat även om det 

inte är så ofta de har träffar. Det kan handla om att de upplever att 

skola och aktiviteter tar mycket tid så att de därför inte hinner med 

tätare umgänge för närvarande: 

Ibland så har jag inte så mycket tid. Jag måste hinna med allting /…/ 

Jag tycker att det är lagom i alla fall för jag går ju på aktiviteter tre 

gånger i veckan ungefär. 

När jag var liten så var det varannan vecka. Jag tyckte att det blev 

för mycket. Jag ville inte göra det lika mycket längre för det skulle 

ta mycket på mina skolgrejer. Jag åkte iväg och missade en massa 

lektioner. 
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För dessa barn är det viktigt att umgänget planeras så att det inte 

inverkar negativt på skolgång eller fritidsaktiviteter. Ett annat barn 

menar att sedan hen har blivit äldre och har fått en bättre förståelse 

för varför hen är placerad vill hen träffa föräldrarna ”mer sällan”. 

Det finns barn som berättar att deras föräldrar vill ha mer umgänge 

med dem, men själva tycker de att det är lagom som det är idag: 

Jag vet att hon vill att vi ska träffas mer. 

Pappa tycker att det är orättvist att jag är mest med mamma. Det får 

han tycka /…/ Jag vill inte vara jättemycket med honom innan jag 

vet att allting är lugnt. 

Några barn vill ha mer kontakt med sina föräldrar än de har idag: 

”Jag vill träffas lite oftare”. Bakom denna önskan kan det finnas en 

längtan att få flytta hem till sin förälder: ”Jag vill bo hos mamma”; 

”Då får jag vara med mamma varenda dag”. För ett barn är 

planeringen att hen ska flytta tillbaka till sin förälder. Därför har 

umgänget utökats successivt under en tid inför hemflytten. Ett barn 

önskar mer kontakt med sin pappa men förstår att det kan vara svårt 

att få till stånd tätare träffar på grund av det geografiska avståndet 

och då pappan periodvis vistas utomlands: 

Jag hade velat träffa honom mer, men det är inte så lätt för man vet 

aldrig var han är och det är väldigt långt att åka för han bor ju i [ort] 

och det är fem timmar härifrån. 

Flera barn säger att de vill ha tätare kontakt med sina syskon: 

Jag skulle absolut vilja se mina [syskon] lite oftare för det är kul att 

se hur de har förändrats och så vidare. Det är inte jättekul att träffa 

dem bara en gång per halvår liksom /…/ Det är kul att se hur de 

förändras, hur de växer, de blir äldre /…/ Det är mycket som händer 

med deras kroppar och de växer och blir större. Det är kul att se. Det 

är kul att se. 

Citatet visar att barnet gärna vill träffa sina yngre syskon oftare än 

vad hen gör idag. Syskonen bor i andra familjehem. Citatet kan 

tolkas som att detta barn känner ett visst ansvar för sina yngre syskon 

och vill följa deras utveckling. Flera barn som har yngre syskon 

säger att de vill vara närvarande i sina syskons liv. Ett barn säger att 

hen hade velat träffa sitt yngre syskon ”hundra gånger flera” än vad 
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hen har gjort. Hittills har syskonen träffats tre gånger på två år, ”det 

är ju ingenting” säger detta barn. 

Några barn är ambivalenta till kontakten med föräldrar. Följande 

citat från ett barn som säger att hen vill ha umgänge visar att det ändå 

kan kännas jobbigt och att det bland blir svårt att orka med träffarna: 

Det har varit vissa gånger att jag inte har orkat typ träffa pappa. I 

huvudet har jag tänkt att jag orkar inte, det blir bara så jobbigt allting 

att träffa honom. 

Flera barn säger att det är svårt att veta vad de vill, de både vill och 

inte vill träffa sin förälder, ett dilemma som innebär att brottas med 

svåra tankar och känslor: 

Alltså så mycket som hon har förstört i mitt liv. Hon är ju i grund 

och botten anledningen till min depression, min ångest. Jag har 

tendenser till PTSD på grund av henne /…/ Jag har debatterat det 

där i mitt huvud i väldigt många år om jag verkligen vill ha kontakt 

eller inte /…/ Ja, alltså det är jobbigt. Jag vet inte. 

Det finns barn som uttrycker att de inte vill ha kontakt med sina 

föräldrar. Det kan handla om att barnet är rädd för sin förälder efter 

att denne har utsatt barnet för fysiskt och/eller psykiskt våld: 

Jag vill inte ha kontakt med honom. Han var ganska elak mot mig 

när jag var liten. 

Jag vill inte ha relation till pappa och jag vill inte att han ska känna 

sig som en pappa. 

Med min mamma vill jag inte ha någon mer kontakt /…/ Hon är 

ingen bra mamma. Jag mår bättre utan henne. Hon har tryckt ner mig 

hela mitt liv. Jag är deprimerad så jag orkar inte ha den kontakten. 

Andra barn vill inte ha kontakt med en förälder som under lång tid 

varit frånvarande i barnets liv, något som kan ses som en form av 

omsorgsbrist. Besvikelsen gör att barnet inte längre vill ha kontakt: 

Han har kommit med ursäkter ända sedan jag var liten till att inte 

ses, och då sade han typ ’jag glömde bort att jag dubbelbokade’, ’jag 

skulle träffa en kompis’, eller ’hämta en kompis’ någonstans, eller 

’fixa däcken på bilen’. Ja, en massa sådana dåliga ursäkter. 
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Ett annat barn, med liknande erfarenheter, säger att hen inte vill ha 

någon regelbunden kontakt med sin pappa, men skulle däremot vilja 

fråga honom varför han har varit så frånvarande under hens uppväxt:  

Jag hade ju velat fråga honom. Jag har massa frågor som jag hade 

velat ställa. Jag hoppas jag får tillfälle till det någon gång, varför han 

har varit så frånvarande /…/ Men jag har ingen tanke på att jag vill 

ha en regelbunden kontakt med honom. 

Ett barn upplever sig ha blivit tvingad till kontakt med föräldrarna 

under former som har varit skadliga: ”Det har aldrig varit på mina 

villkor. Det har alltid varit någon som har bestämt över mig”; ”det 

var väldigt mycket tvinga hit och tvinga dit”. Detta barn har berättat 

om erfarenheter av att vara utsatt för föräldrars våld och för 

föräldrars missbruksproblem. Hen säger att umgänget periodvis har 

varit ”kaotiskt” i form av ”skrikkontakt” som ”slutar till 95 procent 

alltid med bråk”. Hen efterlyser därför en umgängesplanering som 

är anpassad efter vad som är möjligt och efter vad som passar barnet: 

”Jag tycker att man borde ha det mer individanpassat än vad det är, 

för jag tycker inte att det är särskilt individanpassat”.  

När det gäller individanpassning behöver exempelvis den tid 

umgänget pågår vara anpassad efter vad som är möjligt för att 

umgänget ska bli bra för barnet. Några barn har upplevt att det endast 

går bra att träffas under ett par timmar, om de träffas längre tid kan 

det bli problematiskt: 

Det har varit jättebra i början men sedan är det som att stubinen på 

arghet blir jättesnabbt jättekort, så blir det bara bom liksom. Det kan 

vara jättebra i 2-3 timmar max och sedan blir det verkligen kaos. 

Det går inte mer [än ett par timmar] för hon blir tjurig efter ett tag, 

då går det inte att prata med henne. 

När det av olika skäl inte är möjligt att träffa en förälder kan barnet 

ändå ha önskemål att hålla kontakten med andra personer på den 

sidan av sin släkt. Detta barn berättar att hen inte vill träffa sin pappa 

men har en bra kontakt med sin farmor och farfar:  

Jag har väldigt bra kontakt med farmor och farfar. Jag träffar dem 

minst en gång i månaden. Jag älskar att vara där. De är mina bästa 

vänner. 
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Flera barn uttrycker att de ser fram emot att bli 18 år då de tänker att 

de kommer att kunna göra mer som de själva vill med kontakten. 

Citaten nedan kommer från barn som vill ha såväl mer kontakt som 

mindre kontakt eller ingen kontakt alls: 

Det är en annan skillnad när jag är 18 år. Då kan jag träffa dem när 

jag vill. 

Jag fyller snart 18 och då får jag faktiskt göra vad jag vill /…/ då 

kommer det vara på mina villkor /…/ det ska bli skönt att slippa 

träffa dem bara för att andra säger det, utan det ska vara när jag också 

vill det /…/ När jag är 18 år så är det ingen som kan säga till mig 

vad jag ska prioritera i mitt liv för då kan jag bestämma själv. 

Jag tror inte att vi kommer att höras mycket mer. Jag blir snart 18 år 

och då är det ju bara jag och det är så jag ser på det. Det kommer 

bara vara jag då. 

Sammanfattningsvis berättar barnen om en rad olika personer som 

de har direkt och/eller indirekt kontakt med. De personer de talar 

mest om i intervjuerna är mamma, pappa och syskon. Det finns såväl 

barn som önskar mer kontakt, som mindre kontakt, eller ingen 

kontakt alls. Det finns också barn som är ambivalenta till kontakten. 

Flera barn önskar tätare kontakt med sina syskon. Bland de barn som 

är nöjda med sin nuvarande kontakt finns de barn som har känt sig 

delaktiga i planeringen av umgänget. 

Barnens umgänge i ett längre 

tidsperspektiv 
Under intervjuerna gjorde vi tidslinjer tillsammans med barnen där 

vi samtalade om hur de har upplevt sitt umgänge över tid, från tiden 

för flyttning till familjehem fram till intervjutillfället, samt även hur 

de tänker om umgänge i ett framtidsperspektiv. Barnen har i 

samband med arbetet med tidslinjen gjort skattningar av hur nöjda 

de har varit med sitt umgänge på en skala från ”bästa möjliga” till 

”sämsta möjliga”. Det visade sig att många barn har upplevt den 

första tiden i familjehem som svår, då umgänget ofta var glest och 

de saknade sin familj och sitt sammanhang: 
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I början när vi precis blev familjehemsplacerade så tror jag att jag 

inte hade någon kontakt alls med varken mamma eller pappa. 

I början när jag precis flyttade från mina föräldrar då var det väldigt 

sällan jag träffade mamma och pappa. Jag tyckte att det var väldigt 

väldigt jobbigt. Jag saknade dem jättemycket. Jag grät nästan nästan 

nästan varje kväll för att jag saknade dem. 

I början var jag tvungen att lära känna familjehemmet. Då träffade 

jag inte mina föräldrar så mycket /…/ Det var inte så bra. Jag var 

väldigt ledsen. 

Flera barn säger att de inte vet varför umgänget var så sällan i början 

av placeringen. Av det sista citatet framgår att barnet har uppfattat 

att umgänget var glest för att det skulle prioriteras att barnet skulle 

lära känna sina familjehemsföräldrar. Proceduren har sedan 

upprepats när barnet efter en tid fick byta familjehem: 

Sedan när jag kom till det nya [familjehemmet] så var jag tvungen 

att lära känna dem lite. 

Ett barn säger att hen aldrig hade umgänge i början av placeringen. 

I andra intervjuer framkommer det att barnet har upplevt att 

situationen varit kaotisk under den första tiden och då var även 

umgänget dåligt fungerande:  

Det var ju precis när vi flyttade. Då var ju allting kaos. Jag var 

obekväm vart jag än gick. Tankarna var ju kvar. Nej det var hemskt. 

Ett barn berättar att relationen till föräldrarna var väldigt ansträngd i 

samband med placeringen. Därför dröjde det en tid innan umgänget 

kom igång: 

Just när jag blev placerad så var det ju verkligen, det bara dalade ner 

liksom /…/ vi hade inte träffat varandra på typ ett halvår och knappt 

pratat med varandra på telefon ens /…/ jag tror att det var för att 

både jag och mamma och pappa var väldigt besvikna och ledsna. 

Flera barn berättar att umgänget sedan har utökats successivt över 

tid:  
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Första gångerna sov jag inte över där. Jag var bara där i två timmar. 

Sedan blev det sex timmar, sedan kanske 24, en dag och sådant. Nu 

har det kanske blivit en helg. En gång var jag där en vecka. 

Medan den första tiden var svår för flera barn verkar nu-situationen 

vara bättre för flertalet av de intervjuade barnen. Som redan har 

framgått beskriver många barn att de är nöjda med hur umgänget 

fungerar idag: ”Jag tycker att det är riktigt bra nu”; ”Om jag tar idag 

så tycker jag att det är jättebra”; ”Nu är det ju tip top”; ”Nu är det 

hur bra som helst”; ” Det är den bästa möjligheten idag”. Ett barn 

berättar att umgänget med föräldern har blivit bättre med tiden sedan 

hen kom till familjehem: 

Jag har det jättebra med mamma nu så jag vill bara att det ska 

fortsätta vara som det är just nu. Vi träffas och vi har kul och vi 

umgås och jag har hittat mamma på ett lite bättre sätt som gör att jag 

tror att vi har klickat mycket mer som personer. 

Andra barn säger att även om umgänget inte fungerar så bra idag är 

det på väg att förbättras: ”Nu är det väldigt dålig kontakt men det är 

väl på väg uppåt”. 

I barnens tidslinjer framträder ”toppar” och ”dalar”, det vill säga 

perioder då de har upplevt umgänget som bättre respektive sämre 

fungerande. För exempel på tidslinjer, se bilaga 1. Analysen av dessa 

toppar och dalar visar att de bättre umgängesperioderna har handlat 

om att: I) barnets förälder har haft en bra period i sitt liv, föräldern 

har slutat missbruka, föräldern har haft ett arbete; II) relationen 

mellan barn och förälder har varit god under den perioden; III) barnet 

har fått kontakt med ett efterlängtat syskon efter ett långt uppehåll i 

kontakten; IV) det har funnits ett väl fungerande stöd under 

umgänget, ”när vi började bestämma umgängena, när alla var 

involverade och hade koll”; V) det har funnits en god kontakt mellan 

föräldrarna och familjehemsföräldrarna ”mamma och pappa tyckte 

om det familjehemmet”.  

De sämre perioderna, dalarna, har handlat om att: I) barnet har inte 

haft någon kontakt alls med sina föräldrar eller kontakten har varit 

gles; II) barnet har upplevt att det inte har kunnat ta kontakt: ”Jag 

hade ingen telefon”; III) barnet har försökt få kontakt men föräldern 
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har inte svarat i telefon; IV) barnet har varit sjukt och umgänget har 

därför blivit inställt; V) förälderns hälsa har försämrats; VI) 

förälderns sociala situation har försämrats; VII) barnet har inte fått 

tillräckligt stöd under umgänget utan har upplevt missförhållanden 

såsom föräldrars missbruk, konflikter, våld, omsorgsbrist. I några 

fall har det för barnen inneburit svåra upplevelser och känslor som 

de inte har fått hjälp med: ”Jag var ju väldigt utsatt då, kände mig 

väldigt utsatt då, för vi bråkade väldigt ofta och då var det liksom 

aldrig någon där som kunde hjälpa till”. 

Många barn ritade en kurva som pekar uppåt på tidslinjen när de 

pratade om umgänge i framtiden och uttryckte exempelvis: ”Jag tror 

att det kommer att bli det bästa umgänget”; ”Det känns som det går 

uppåt”. Men det fanns också barn som befarade att umgänget inte 

kommer att bli så bra på grund av sin förälders allt sämre hälsa:  

Jag tror inte att det kommer att bli så bra /…/ min mamma, hon har 

blivit lite konstigare med åren, hon börjar tänka konstiga saker.  

Ett annat barn tror inte längre att det är möjligt att förbättra relationen 

till sin förälder:  

Jag mår bäst när jag inte har kontakt med [mamma] och ibland när 

jag glömmer att hon finns. Det låter hemskt men då mår jag nästan 

bäst. Faktiskt /…/ Hon har tryckt ner mig. 

Detta barn säger att hen ser fram emot att i framtiden ”starta min 

egen familj” och ”göra en egen släkt” och ge sina barn den uppväxt 

hen själv har saknat. 

Sammanfattningsvis har flera barn upplevt den första tiden i 

familjehem som svår då de hade gles kontakt eller ingen kontakt och 

saknade sina familjer. Analysen av ”toppar och dalar” i barnens 

tidslinjer visar att följande faktorer har betydelse för umgänget ska 

bli bra, ur deras perspektiv: I) barnets mående; II) förälderns/ 

umgängespersonens mående; III) förälderns/umgängespersonens 

sociala situation; IV) relationen mellan barn och förälder; V) 

relationen mellan förälder och familjehemsförälder; VI) tillgången 

till stöd. 
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Platsens betydelse vid umgänge 
Under intervjuerna har ett tema varit barnens erfarenheter av olika 

platser för umgänge. Finns det platser som de upplever passar bättre 

respektive sämre för umgänge? De platser barnen har berättat om är 

hemma hos föräldrarna, i familjehemmet, i socialtjänstens lokaler, i 

släktingars eller äldre syskons hem, på offentlig plats samt i syskons 

familjehem. Vanligast var umgänge i en förälders hem, se tabell 1. 

Tabell 1 Platser där barnen har erfarenhet av umgänge, antal barn 

Plats Antal barn* (n=19) 

Föräldrars hem 16 

Äldre syskons hem 2 

Släktingars hem 3 

Barnets familjehem 10 

Syskons familjehem 2 

Socialtjänstens lokaler 6 

Offentlig miljö (restaurang, café, hotell, 

köpcentrum, på stan, nöjespark, utflyktsmål) 

14 

*Barn kan ha erfarenhet av umgänge på flera platser, därför är det totala antalet 

platser i tabellen fler än antalet barn. 

I intervjuerna har vi frågat barnen om vilka platser de upplever som 

bra respektive mindre bra för umgänge. Följande analys tar upp vad 

barnen har lyft fram som fördelar och nackdelar med olika platser. 

De flesta barn har erfarenhet av umgänge hemma hos föräldrarna. 

En fördel med att ha umgänge i föräldrarnas hem kan vara att det 

bidrar till kontinuitet då barnet får komma tillbaka till den plats där 

det tidigare har bott: ”Vi får vara hemma på det ställe där vi har bott 

innan”. Då kan det ges tillfälle att träffa flera personer i familjen och 

släkten samt även att träffa familjens eventuella husdjur. Flera barn 

lyfter fram betydelsen av att få vara själv med sin förälder utan att 

bli störd av andra personer, vilket kan vara möjligt i förälderns hem 

men ibland svårare i familjehemmet: 
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Man får mer egentid med pappa och så är det inte så störigt att vara 

där hemma. För jag har ju [fostersyskon], de kan vara rätt så jobbiga 

och springer in på mitt rum. Så det är bättre att vara hemma hos 

[pappa] för då får vi mer egentid. 

Barnen tar även upp nackdelar med att ha umgänge i föräldrars hem. 

Flera barn tar upp svårigheter med att träffas i föräldrarnas hem på 

grund av sin egen säkerhet och trygghet. Ett barn vill inte träffas 

hemma då det kan finnas risker utifrån en tidigare hotbild. Ett barn 

säger att det känns jobbigt att åka tillbaka för att ha umgänge på den 

plats där hen tidigare har blivit utsatt för våld av föräldrarna. Att 

återkomma till platsen kan leda till re-traumatisering då barnet 

påminns om tidigare svåra upplevelser. Ett tredje barn har svårt att 

känna sig trygg i förälderns hem på grund av erfarenheter av att 

föräldern har missbrukat under tidigare umgängestillfällen. Några 

barn har i stället träffar i släktingars hem. 

Familjehemmet är en bra plats för umgänge enligt flera barn:  

För min egen del tycker jag att det är skönast hemma hos mig i 

familjehemmet /…/ Det spelar inte så jättestor roll men jag tycker 

att det är skönast hemma. Man känner sig trygg där på något sätt. 

Andra barn upplever att det kan vara svårt att ha umgänge ostört i 

familjehemmet då det bor flera personer där: ”Här är ju alla andra 

människor också, det kan vara ganska fullt upp”. Det finns också 

barn som inte vill ha umgänge i familjehemmet, då det känns osäkert 

för att hen inte litar på sin förälder: ”Mamma skulle jag nog inte vilja 

ta hem hit för hon har blivit lite konstig på sistone så man vet inte 

vad hon kan göra. Hon är lite lurig.” Det finns även barn som vill 

undvika umgänge i familjehemmet av hänsyn till sin biologiska 

förälders känslor: 

Jag vill gärna träffa honom hemma hos honom för jag vill inte att 

han ska se att jag har det jättebra här. För han tror att jag ska komma 

hem och bo hos honom snart men det kommer inte hända. För jag 

vill väldigt gärna bo här.  

Ett barn berättar att det har varit svårt att träffas i familjehemmet då 

hen upplever att modern och familjehemsföräldrarna inte tycker om 

varandra. Hen har upplevt att mamman klagar mycket på 
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familjehemmet och tror att det kan handla om att mamman tycker 

det är jobbigt att se andra göra saker som hon själv inte klarar av. 

När barnets syskon bor i annat familjehem händer det att umgänget 

äger rum där, i syskonens familjehem, vilket kan vara positivt då 

barnet får en uppfattning om deras hemmiljö: ”Jag tycker ju mest om 

när vi är hos någon av mina [syskon] /…/ jag tycker att det är kul att 

se hur det är hos dem”, säger ett barn.  

Flera barn har erfarenhet av umgänge i socialtjänstens lokaler, oftast 

i en specifik umgängeslokal. Barnen tar upp positiva erfarenheter av 

umgängeslokal, som att: ”Det är lagom stort och det finns mycket att 

göra”; ”Det var roligt”; ”Vi hittade alltid på en massa skoj där”. 

Barnen nämner att de i lokalen har ritat, lekt, spelat spel och suttit 

och pratat med de personer de har umgänge med. För att umgänget i 

lokalen ska bli bra krävs att den närvarande personalen engagerar sig 

och hjälper barnet. Ett barn berättar att i början när hen var i 

umgängeslokal fungerade det inte bra:  

Jag var väldigt ledsen och jag visste inte vad jag skulle göra. Vi 

gjorde inte mycket /…/ Det var tråkigt för vi visste inte vad vi skulle 

göra med den tiden som vi hade. Vi visste inte var några av sakerna 

var.  

Umgänget fungerade senare bättre när personalen gav stöd. Ett annat 

barn berättar att hen hade umgänge i umgängeslokal när hen var 

yngre, men att det inte passar så bra längre när hen har blivit äldre 

eftersom lokalen främst är anpassad för yngre barn:  

Det var när jag var mindre. Nu träffas vi inte på umgänge via 

socialen /…/ jag har typ vuxit ifrån det. För det är mest leksaker och 

sådant och spel. 

Som framgår av tabellen ovan är det vanligt att umgänge sker i 

offentlig miljö som exempelvis restaurang, café, köpcentrum, 

nöjespark, ute på stan, eller på utflykt. I intervjuerna har det inte 

framkommit några negativa erfarenheter av den formen av umgänge. 

Flera barn har uppskattat att vara på utflykt. Som har framgått har 

valet av plats för umgänge betydelse för många barn. Andra barn 

menar att platsen i sig inte har betydelse: ”Det spelar ingen roll var 
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vi träffas”; ”Vi kan träffas vart som helst”. Det viktigaste för dessa 

barn är att få träffa de personer de tycker om: 

Är man omgiven av människor man tycker om så kommer platsen 

inte att betyda någonting vare sig man är på månen, på mars, här på 

jorden eller någonting. 

Sammanfattningsvis berättar barnen om umgänge på olika platser 

såsom föräldrahemmet, familjehemmet, äldre syskons hem, 

släktingars hem, syskons familjehem, socialtjänstens lokaler, samt 

offentlig miljö. I intervjuerna lyfter barnen fram fördelar och 

nackdelar med olika platser. Vad som upplevs fungera bäst och 

tryggast är olika för olika barn och det kan även förändras över tid. 

Aktiviteter vid umgänge 
Detta avsnitt handlar om vad barnen gör under umgänget och hur de 

upplever aktiviteters betydelse för att kontakten ska bli bra för dem. 

En del barn säger att det viktiga inte är vad de gör under umgänget 

utan det viktigaste är att ”bara umgås”: 

Det är alltid så bra när man får träffas så där när man umgås. När 

man pratar. Jag tycker att det är det bästa, när man träffas och pratar 

och umgås. 

Det är liksom inget speciellt egentligen, umgås, inte svårare än så. 

Andra barn tycker att det är viktigt att de gör något tillsammans med 

de personer de träffar. Ett barn säger: ”Jag vill ofta att det ska hända 

grejer”. Ett annat barn säger: ”Jag är inte så mycket för att sitta still 

och titta upp i taket. Det är inte min grej”. Ett tredje barn säger att 

det som bidrar till att ett umgängestillfälle blir bra är ”att vi hittar på 

något”. Ett fjärde barn uttrycker: 

Jag menar absolut att det liksom händer något. Att vi inte bara sitter 

där och så vet man inte vad vi ska göra. Man kan ju inte bara sitta 

och prata tycker jag. Man ska göra något tycker jag /…/ Att det 

händer något. 

När det inte händer något under umgänget kan det leda till mycket 

grubbel, enligt ett av barnen. Under intervjuerna berättar barnen om 
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en rad olika aktiviteter i samband med umgänge: att prata om hur 

dagen har varit, leka, rita, fika, äta middag, spela basket, fotboll, 

bowling, familjespel, simma, promenera, campa, se på tv, se på 

fotboll, gå till en lekplats, gå på bio, gå på stan. Vilken aktivitet som 

väljs kan bero på barnets ålder och förändras därmed över tid:  

Förut så lekte vi ju mer, nu är vi ju mer på fik och pratar /…/ Det är 

åldern, jag har vuxit ifrån sådant.  

Några barn nämner erfarenheter av utflykter som särskilt bra 

umgängestillfällen.  

Då vi åkte till [djurparken], jag och [syskon]. Då var vi där och såg 

på alla djur. Det var jättekul. Då var det något som hände hela tiden 

och jag tycker om djur. Jag tyckte att det var jättekul. 

Det finns även barn som har varit iväg på semesterresa med en 

förälder vilket har varit en positiv erfarenhet: ”Det var semester för 

mig /…/ liksom komma bort en stund var ju härligt /…/ man har lite 

mer frihet att göra mer grejer”.  

Extra bra umgänge kan för några barn vara att få fira födelsedagar 

och jular tillsammans med sin familj:  

Det är nog typ våra födelsedagar. Jag vill helst ha umgänge med 

mamma på [syskons] födelsedag, på min födelsedag /…/ Och så är 

det typ på julafton. Födelsedagar hade varit bra att ha umgänge på 

/…/ Vi är alla i familjen. Vi är ju, alltså det blir ju hel familj typ. Det 

känns som att vi bor hos dem och att det är som vanligt. 

Att fira högtider och födelsedagar tillsammans kan, enligt detta barn, 

bidra till en känsla av att fortfarande vara en ”hel familj” även om 

man inte längre bor tillsammans i vardagen. Innehållet under 

umgängestillfällen har betydelse för att skapa gemensamma minnen, 

enligt flera barn. 

Sammanfattningsvis berättar barnen om många olika aktiviteter de 

har gjort i samband med umgänge. För en del barn är det inte så 

viktigt vad de gör, utan det betydelsefulla är att få träffas och umgås. 

För andra barn är aktiviteter viktigt, de vill att det händer något. 

Aktiviteter behöver anpassas efter barns ålder och intressen. 

Umgänget kan vara ett tillfälle att skapa gemensamma minnen. 
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Stöd i samband med umgänge 
När barnen pratar om stöd i samband umgänge framträder främst tre 

olika former av stöd: stödperson, samtalsstöd och ekonomiskt stöd.  

Stödperson 

Flera barn har erfarenhet av umgänge med en eller flera stödpersoner 

närvarande i rummet under umgängestillfällen. Flera barn har haft 

umgänge i en speciell lokal anvisad av socialtjänsten där det har 

funnits personal som förväntas vara ett stöd under umgänget. Andra 

barn har erfarenhet av att få stöd av familjehemsföräldrar, social-

sekreterare eller någon släkting. Barnen beskriver både positiva och 

negativa erfarenheter av att ha umgänge med stödperson.  

Flera barn berättar att de har känt sig tryggare när det har funnits en 

stödperson med när de har träffat sin förälder. Det som har varit till 

hjälp, enligt barnen, är att stödpersonen har varit aktiv eller beredd 

att gripa in vid behov: ”Det är alltid människor med så att det inte 

händer någonting”. Ett barn, som har sin familjehemsmamma i 

närheten under umgänget ”nära till hands”, säger att: ”Det är skönt, 

i fall det skulle vara något så kan jag bara säga det”. Ett annat barn 

säger att: ”Det behövdes övervakning” under umgänget. De anled-

ningar som framträder till behovet av en stödperson är att trygga 

barnet då det har funnits en historia av våld eller missbruk i familjen 

eller att föräldern har utsatt barnet för känslomässigt svåra samtal 

eller utfrågningar under umgängestillfällen. Flera barn beskriver att 

umgänget har blivit bättre när stödpersoner har varit med: 

Mamma brukade ta undan mig och prata mycket om andra saker som 

jag inte behövde veta. Då är det bra att någon är med så hon inte gör 

det. 

Om det har varit frågor som jag inte kan svara på så brukar 

[stödpersonen] gå in. För jag kan inte prata. Det är bara pappa som 

ställer jobbiga frågor: ’Vill du flytta tillbaka till mig’. Men jag kan 

inte svara på det för jag vill inte det /…/ Då kan [stödpersonen] säga 

att ’hen kanske inte vill svara på det’ eller ’det är inte hen som kan 

avgöra det på det sättet’. Jag har tyckt att det har varit bra för jag vill 

inte svara. 
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Det var bra för då blir det typ bättre. Det tog alltid lite tid innan vi 

blev bekväma med att träffas igen och den tiden [stödpersonen] var 

med blev det enklare att bli bekväm och att träffas. 

Som framgår av citaten ovan upplever dessa barn att tillgången till 

en stödperson kan vara till hjälp på flera sätt, dels kan stödpersonen 

vid behov sätta gränser för föräldern, dels kan den underlätta 

kontakten mellan barnet och föräldern. Stödpersonen kan också 

fungera avlastande för barnet genom att prata med föräldern så att 

barnet även får utrymme att umgås med sina syskon. Barnen 

beskriver positiva erfarenheter av att stödpersoner har varit 

”jättesnälla”, att de ”hjälpte”, att de var med under umgänget och 

lekte, att de fixade mat, samt att de bidrog genom att föreslå 

aktiviteter att göra under umgänget. Flera barn säger att de inte vet 

varför umgänge med stödperson upphörde, vilket återigen visar på 

behovet av information till barnen för att händelser i deras liv ska 

vara begripliga.  

Det finns barn som berättar om erfarenheter där stödpersonens 

uppgift har varit att ge stöd till föräldern:  

Jag har inte haft det [stödperson], men min mamma brukar ha med 

en när vi träffas. Hon är bara med henne. Jag vet inte varför hon är 

med henne. 

När vi frågar hur detta blir för barnet kan svaret tolkas som att stödet 

upplevs vara positivt eller i alla fall neutralt: ”Det är bra. Det gör inte 

mig något”. Men i detta fall saknar alltså barnet begriplig 

information om skälet till närvaron av en stödperson. 

Det finns även berättelser om negativa erfarenheter av stödpersoners 

medverkan under umgänge. Följande citat visar att barnet upplevde 

att personen inte var till nytta utan snarare till besvär: 

Jag tyckte inte om det över huvud taget. Personen var ju bara i 

vägen. Jag kunde nog inte riktigt vara mig själv och jag tror varken 

mamma eller pappa kunde vara sig själva. Utan vi var lite obekväma 

båda två. Den personen, man behövde typ bjuda in den personen till 

alla konversationer. Jag tror till och med att jag sade då att jag vill 

inte ha det här. Det behövs inte. Den personen gör ändå ingen nytta. 
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Ett barn säger först att hen inte har haft någon stödperson under 

umgänget, men under intervjun framträder minnen av en sådan 

erfarenhet:  

Jag kom på nu att jag har haft det, tror jag. Jag vet inte, men det var 

alltid någon person som var hos mina föräldrar när jag skulle sova 

över. Det var en människa. Jag kom ihåg att den personen satt i 

soffan. Jag vet inte varför. Det var det jag kom ihåg. Jag tror att den 

personen kom dit för att kolla. Sedan åkte den och sedan kom den 

tillbaka /…/ Det var inte kul att det var någon med. Det kändes bara 

konstigt, eftersom den bara satt där och kollade. 

De båda citaten ovan visar att stödpersonens roll har varit oklar för 

barnen. Möjligen var rollen inte heller alldeles klar för stödpersonen 

i det första citatet. Det har inneburit att barnen har känt sig obekväma 

och observerade. Insats i form av stödperson har inte lett till ökad 

känsla av trygghet för barnen då situationen inte har blivit begriplig. 

Bristande information skapar osäkerhet för barnen.  

Det finns barn som har varit negativa till att ha stödperson med under 

umgänget för att de har velat vara själva med sin förälder utan 

medverkande personal och då de har upplevt att stödet inte behövs: 

”Det är bättre att få egentid” säger ett av dessa barn. 

Slutligen finns det barn som inte har erfarenhet av att ha någon 

stödperson med under umgänge, men som kan ha behövt det för sin 

trygghet. När ett barn under intervjun får frågan om eventuell 

erfarenhet av stödperson under umgänge säger hen: ”När jag tänker 

på det hade det känts bättre om någon var med, men nu blev det 

aldrig så”. Barnet uttrycker att det hade varit bra att stödpersonen 

”sitter med” och ”finns med” under umgänget: ”Det är inte så 

mycket man kan göra, bara liksom att sitta med och kanske att alla 

tre sitter och pratar eller om mamma och jag gör någonting och den 

personen finns med”. Detta barn tror att det hade känts tryggare då 

kontakten med föräldern har präglats av mycket konflikter och 

osäkerhet för barnet. 
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Samtalsstöd 

Som tidigare har framgått kan umgänge väcka olika tankar och 

känslor hos barnen. En del barn berättar om positiva känslor såsom 

glädje och längtan i samband med umgänge, men det finns också 

barn som beskriver negativa känslor, till exempel osäkerhet, 

besvikelse, oro, nedstämdhet, ilska och rädsla. Några barn har 

brottats med, eller brottas fortfarande med, ambivalenta känslor i 

relation till umgänge med sina föräldrar. Inför umgänget kan det 

kännas bra och barnet längtar mycket efter sin familj. Men under 

umgänget kan det bli bråk och ibland behöver umgänget till och med 

avbrytas ”för att det inte gick”, vilket kan bli en besvikelse för 

barnet. Ett barn uttrycker att umgänget under en period kunde bli 

kaotiskt då varken hen själv eller föräldern mådde bra: ”Jag tänkte 

mer med känslorna och inte så logiskt /…/ det var mycket osäkerhet 

på om det går eller inte /…/ ingen av oss, jag eller mamma, var 

stabila överhuvudtaget”. 

När barnet lever med svåra tankar och känslor i samband med 

umgänget kan det vara till hjälp att ha någon att samtala med såväl 

före som efter ett umgängestillfälle. Barnet kan behöva samtala om 

tankar och känslor inför umgänget, om händelser under umgänget, 

samt om tankar och känslor inför framtida umgänge. Samtal som 

upplevs som stödjande kan vara en hjälp framåt. Några barn berättar 

om erfarenheter av stöd från personer i det formella nätverket såsom 

familjehemsföräldrar, socialsekreterare och personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin, men även med personer i det informella 

nätverket såsom moster, mormor och kamrater: 

Jag har pratat mycket med både soc och familjehemmet om vad jag 

ska göra i sådana situationer [vid svårigheter kring umgänge]. 

Jag har pratat jättemycket med min moster om det, för hon är väldigt 

hjälpsam och hon är mer neutral. Även om hon är moster har hon 

kunnat. Jag har rådfrågat henne varje gång det har varit något. 

Mormor kan ge bra råd. Hon känner ju mamma ganska mycket. Det 

är hennes barn så ifall jag behöver prata om någonting om mamma 

så kan jag prata med henne. Jag har sagt till henne nu det senaste, att 

jag inte tycker att det går så bra på umgängena. 
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Det finns alltså barn som berättar att de har fått bra hjälp för att 

hantera umgänget och sina egna tankar och känslor. Ett barn 

beskriver att det var till hjälp när socialtjänstens personal bokade in 

regelbundna möten för planering och uppföljning av umgänget. Det 

rörde sig om möten mellan barnet, föräldern, familjehemmet och 

socialtjänsten: ”Vi bokade nya möten och diskuterade nackdelarna 

och fördelarna med att förändra [umgänget]”. Enligt detta barn blev 

umgänget bättre när de tillsammans ”började bestämma umgängena, 

när alla var involverade och hade koll”. 

Det finns också barn som har fått hjälp i form av psykoterapi för att 

hantera sina tankar och känslor: ”Jag har fått väldigt mycket hjälp” 

säger ett barn. Psykoterapin har hjälpt hen att ”kunna sortera mer och 

tänka på andra sätt och ta till andra medel när det behövs”. Detta 

barn beskriver att hen har lärt sig att se saker ur andra perspektiv och 

”tänka på ett annat sätt” vilket har varit till hjälp: ”När jag började 

på den behandlingen fick jag väldigt många hjälpmedel”. Men det 

finns även barn som har saknat sådan hjälp och efterfrågar 

individuell samtalshjälp. 

Ett barn föreslår även gemensamma stödsamtal där både barn och 

föräldrar får hjälp i samband med umgänge. Hen säger att det är 

försent för egen del då hen och föräldern inte längre kommer att ”fila 

på sin relation”. Hen vill inte göra det, men menar att om vilja finns 

så kan man lösa problemen:  

Det är nog mest där det ligger, allt går ju att fixa såklart, men jag 

antar att jag kanske är lite rädd för att hon ska såra mig igen eftersom 

vi redan har försökt med terapi då när jag var tio år. Det gick inte 

ens bra då.  

Detta barn beskriver att förälderns psykosociala situation har 

försämrats under senare tid. Hen ser därför ingen möjlighet till en 

förbättrad relation och kontakt idag:  

Jag ser inte hur hon ska klara av att faktiskt lösa sina problem och 

kunna vara kapabel att ta hand om vår relation, så det känns inte så 

relevant för min del att försöka.  

Flera barn säger att deras föräldrar har behov av stöd men att de inte 

har fått den hjälp de behöver: ”Mamma hade inte fått någon hjälp 
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eller hon fick liksom ingen hjälp”. När barnet får hjälp och föräldrar 

inte får den hjälp de behöver kan nya svårigheter uppstå. Ett barn 

beskriver en situation där hen upplevt att hen själv har fått hjälp och 

har utvecklats mycket, samtidigt som föräldern inte har gjort det: 

Jag märkte det, jag hade utvecklats på ett annat sätt, så om det var 

någon konflikt så kanske jag hanterade det bättre. Jag hanterade det 

mycket bättre än mamma. 

Ekonomiskt stöd 

Som har framgått tidigare berättar flera barn att deras föräldrar lever 

med ekonomiska svårigheter. De ekonomiska problemen riskerar att 

påverka umgänget på ett negativt sätt. Flera barn tar upp ekonomi 

som ett hinder för att träffa sina föräldrar eller andra viktiga 

personer: ”Det är mest en pengafråga” säger ett barn. Ett annat barn 

säger: ”Ekonomin styr hur ofta vi träffas”; ”Jag skulle gärna vilja att 

soc finansierar resor hit då och då”. När barnen är placerade med 

långt geografiskt avstånd från sina föräldrar och andra viktiga 

personer kan det bli särskilda svårigheter ekonomiskt att upprätthålla 

regelbundna träffar. För att barn och föräldrar ska ha möjlighet att 

besöka varandra finns det i vissa fall behov av ekonomisk hjälp till 

resor. Socialtjänsten har skyldighet att ge stöd till barnets föräldrar 

när ett barn är placerat i familjehem. Enligt SoL 6 kap. 7 § p. 4 ska 

socialtjänsten lämna råd, stöd och annan hjälp som föräldrarna 

behöver. Det kan handla om ekonomisk hjälp till resor, men även till 

mat och boende för att barnet ska kunna besöka sin förälder. 

Följande citat visar att ett barn har mycket låga anspråk när hen 

tänker på sitt umgänge i framtiden, det handlar om att hens förälder 

ska ha de mest grundläggande förutsättningarna för att det ska vara 

möjligt att träffas i förälderns hemmiljö: 

Intervjuare: Då undrar jag om man tänker på framtiden, om du 

skulle önska så att det blev precis så som du vill ha det, och det skulle 

bli så bra som möjligt för dig, hur skulle du vilja ha det då med 

kontakten? 

Barn: Att pappa ska få en lägenhet så vi kan sova hos honom, bo 

hos honom, och han ska ha pengar till mat och grejer som vi vill ha. 

Ja, det är det. 
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Sammanfattningsvis har barnen under intervjuerna talat om olika 

former av stöd som de har erfarenhet av eller upplever behov av – 

stödperson, samtalsstöd och ekonomiskt stöd. Det har framkommit 

flera faktorer av betydelse för att närvaron av en stödperson under 

umgänge ska bli en positiv erfarenhet för barnet: information till 

barnet så att situationen blir begriplig; att stödpersonen är aktiv: att 

en relation utvecklas mellan barnet och stödpersonen; att det finns 

en kontinuitet i stödet över tid. När det gäller samtalsstöd lyfter 

barnen fram behov av individuellt stöd till barn, stöd till föräldrar, 

samt stöd till barn och föräldrar gemensamt. Avslutningsvis tar 

barnen upp behov av ekonomiskt stöd för att undanröja ekonomiska 

hinder för umgänge. 

Delaktighet 
Rätten att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörd är en 

grundläggande princip i Barnkonventionen och kommer till uttryck 

i artikel 12 och SoL 11 kap. 10 § samt LVU 36 §. Hur upplever de 

intervjuade barnen att de får information och kommer till tals i 

frågan om umgänge i mötet med socialtjänsten och hur upplever de 

att deras åsikter och vilja respekteras? En förutsättning för att kunna 

vara delaktig är att barnet får den information det behöver (jfr 

Cashmore 2002; Pert et al. 2017). Flera barn säger att de har fått 

information om planeringen av umgänge. Den som har informerat 

dem är socialsekreteraren, familjehemsmamman eller den 

biologiska mamman. Några barn säger att de inte har fått information 

eller att de inte vet om de har fått information. Flera barn vet inte 

vem som bestämmer om umgänget. 

Flera barn säger att de upplever att de har kommit till tals i 

planeringen av umgänge: ”Det var alltid jag och mamma och 

familjehemmet och socialtjänsten [som bestämde]”. Det är vanligt 

att barnen har fått hjälp av sina familjehemsföräldrar att förmedla 

sina synpunkter, vilket framgår av följande citat: 

Jag har påverkat mycket. Jag har sagt till [familjehemsmamma] att 

jag vill träffa [pappa] och då bestämmer de att det kan du göra /…/ 
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min låtsasmamma brukar ta kontakt med pappa och så bestämmer 

de tid. 

Jag fick ju lite hjälp också. Men jag sade vad jag ville. Ofta till 

mamma [familjehemsmamma]. Jag vill träffa [mina syskon]. Och så 

sade hon det till soc. 

Flera barn berättar att de har kommit till tals och att deras synpunkter 

också har respekterats: 

Jag tycker att det faktiskt har varit jättebra /…/ Jag har sagt min åsikt 

och sagt att så här vill jag ha det. Det här tycker jag är bäst för mig 

och [syskon]. Och sedan har jag väl litat på att socialtjänsten gör så 

bra de kan utifrån våra behov. Och det har väl funkat. Än så länge 

har det inte krockat eller någonting. 

Detta barn beskriver en tillitsfull relation till socialtjänstens personal 

och har upplevt att hen har fått mer gehör för sina synpunkter efter 

stigande ålder. Samtidigt har hen upplevt en bra samarbetskontakt 

med socialtjänsten under hela placeringstiden. Hen upprepar i citatet 

nedan att ”det har aldrig varit några problem”: 

Det har alltid varit bra. Det har aldrig varit några problem. Sen så 

hade jag ju mindre att säga till om när jag var yngre. Då fick de 

bestämma eftersom det var det som behövdes men nu har jag ju… 

Alltså jag har alltid fått säga vad jag tycker ändå och de har alltid 

tagit hänsyn till det och lyssnat på mig och försökt, ändå försökt att 

möta mina önskningar, och så är det nu också även om det inte är så 

mycket umgängesprat så lyssnar socialtjänsten på mig. Vi 

samarbetar jättebra. Det har aldrig varit några problem. 

De barn som har positiva upplevelser av delaktighet tar upp att de 

har blivit lyssnade på, att de vuxna har tagit hänsyn, sett till barnets 

behov och försökt göra det bästa (jfr Lundy 2007). Ett barn som har 

upplevt att hens åsikter har respekterats menar att det är viktigt att 

socialsekreteraren lär känna barnet: 

Och sedan tror jag att de verkligen fått lära känna oss ordentligt, för 

det tror jag är väldigt viktigt att de vet hur vi fungerar lite som 

personer och vet lite vad vi behöver och vad vi tycker och lite sådant, 

för då tror jag att man kan göra en större påverkan och det fungerar 

bättre helt enkelt. 
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Det barnet uttrycker i citatet ovan stärks också av att flera barn som 

beskriver upplevelser av delaktighet känner sin socialsekreterare och 

nämner hen med förnamn, vilket kan tolkas som att det har funnits 

en kontinuitet och ett engagemang i kontakten över tid. Relationen 

till de professionella och kontinuiteten i relationen är väsentlig för 

att kontakten med socialtjänsten ska uppfattas som meningsfull och 

stödjande (jfr Höjer & Sjöblom 2011). 

Det finns också barn som inte upplever att de har fått komma till tals 

och bli respekterade: ”Jag tycker inte att de har pratat med mig om 

det”; ”Jag har typ inte så mycket att säga till om”. Det finns även 

barn som säger att de visserligen har fått utrymme att framföra vad 

de känner och tycker, men som upplever att deras åsikter och känslor 

inte har respekterats utan att de har blivit ifrågasatta: ”Man får inte 

riktigt gehör för vad man själv känner”.  

När barnens åsikter, vilja och känslor inte har respekterats, hur 

uppfattar barnen skälen till det? Detta barn har upplevt brister i hur 

socialtjänstens personal har tagit sig tid, lyssnat och förmått förstå: 

Jag hade verkligen önskat det att man kunde tagit sig lite mer tid och 

försökt lyssnat och försökt förstå mer. 

Flera barn talar om att socialtjänsten behöver lyssna mer på barnen i 

frågan om umgänge:  

Jag tycker att de ska försöka att lyssna så mycket som möjligt på hur 

barnet tänker och känner och så om den personen. 

Att lyssna och försöka förstå kan till exempel handla om att social-

sekreteraren  tar barnets eventuella oro över umgänge på allvar. 

Jag förstår absolut att vuxna som jobbar med sådana här saker 

försöker få barnet att lugna sig. ’Det kommer att gå bra och det löser 

sig’. Men det gör det inte alltid och jag tycker att det är viktigt att 

tänka på /…/ Man ska försöka se det negativa också och inte bara 

trycka ner allting hela tiden. För det har jag upplevt hela mitt liv så 

långt jag kan minnas. Det har alltid varit att folk ska försöka pigga 

upp mig, men det har liksom inte direkt blivit bättre /…/ Även om 

allting för barnet är negativt försök att förstå det och inte bara trycka 

på att allt ska bli bättre. För i vissa sammanhang och situationer så 
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blir inte allting bättre. Det kanske blir ännu värre och det tycker jag 

är viktigt att man måste se också och försöka lyssna mer på barnet. 

Citatet visar att barnet efterfrågar bekräftelse och giltiggörande av 

sin upplevelse (jfr Øvreeide 2010). Barnet menar att det är viktigt att 

socialsekreterare ”lyssnar och är förstående” och inte ”pushar för 

mycket” om barnet inte orkar med umgänge för att det känns för 

jobbigt just nu. Flera barn lyfter fram att det är viktigt att umgänget 

får utvecklas i barnets takt. 

Några barn har uppfattat att socialtjänsten verkar ha en regel att 

barnet ska vara med sin förälder ”så mycket som möjligt”: ”Det är 

ju bara så de jobbar vilket kanske inte är så bra alla gånger /…/ inte 

i alla situationer”. Ett annat barn har uppfattat att det är ”lite av en 

plikt” att träffa sina föräldrar. Ett tredje barn säger att det är något 

som hen ”alltid fått höra hela min uppväxt, ja men det är ju dina 

föräldrar, du måste ha kontakt med dem, det är ju dina föräldrar och 

du måste tänka på dem”.  

Alltså de utgår alltid från att barnet ska bo med sina föräldrar och 

vara så nära sina föräldrar som det bara går hela tiden vilket nästan 

gjort mig lite irriterad. Att bara för att vi delar samma blod så betyder 

det inte att den här personen är något bra för mig. Jag tycker att de 

skulle kunna hantera det lite annorlunda och faktiskt se att ibland 

finns det saker som är viktigare än blodsband. Hur man mår till 

exempel och hur man blir behandlad av varandra framför allt.  

Ett barn lyfter fram vikten av att socialtjänsten behöver se flera 

perspektiv: ”Inte bara se ett perspektiv, eller deras perspektiv, utan 

försök se allas perspektiv”. Ett annat barn förmedlar upplevelsen att 

socialtjänsten ägnar sig åt pappersarbete snarare än att engagera sig 

i det individuella barnets umgänge:  

Inkompetens och det jag menar är att de inte bryr sig riktigt. Det är 

deras jobb liksom och deras jobb är ju egentligen att bry sig om 

sådana grejer så det är ju viktigt för mig, i min relation, min familj. 

Men det har liksom inte, det har varit mer så här, ta upp frågan för 

den finns på pappret och inte så mycket mer. 

Citatet kommer från ett barn som har upplevt flera handläggarbyten. 

Ett hinder för delaktighet kan vara bristande kontinuitet i kontakten 
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med socialtjänsten: ”Jag har haft väldigt många handläggare, ja typ 

uppemot 20 stycken känns det som nästan. Det tycker jag är lite 

jobbigt”. Ett annat barn säger att hen har haft åtta eller nio hand-

läggare trots att hen bara har varit placerad i drygt två års tid. ”Det 

har varit väldigt stora problem med soc”. Upprepade byten av 

handläggare har begränsat möjligheten för barn och social-

sekreterare att lära känna varandra. Ett barn berättar om frånvaro av 

handläggare som har inneburit att det inte har varit någon kontakt 

med socialtjänsten i frågan om umgänge: ”Det har gått elva månader 

utan en handläggare, sekreterare, eller någonting”. 

Sammanfattningsvis berättar flera barn att de har haft möjlighet att 

uttrycka sin uppfattning och även fått stöd i detta, samt att de 

upplever att vuxna har agerat utifrån vad de har uttryckt (jfr Lundy 

2007). Men det finns också barn som har upplevt att de inte har blivit 

lyssnade på eller inte respekterade när de har uttryckt sina känslor 

och uppfattningar. Några hinder som kan identifieras i barnens 

utsagor, som begripliggör för dem varför de inte har blivit lyssnade 

till och respekterade, är handläggares bristande tid, bristande 

kontinuitet, bristande engagemang, samt att det finns ett rådande 

föräldraperspektiv i umgängesfrågan inom socialtjänsten där barnets 

perspektiv riskerar att hamna i skymundan.  
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Slutsatser och 

diskussion 
I detta avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten 

med utgångspunkt från studiens frågeställningar.  

Hur ser barnens aktuella umgänge med föräldrar, syskon och andra 

anhöriga och närstående ut och hur förhåller det sig till deras egna 

önskemål? Vilka erfarenheter har barnen av olika former av kontakt 

såsom fysiskt möte, kontakt via sociala medier och telefon? 

Under intervjuerna har barnen berättat om sin kontakt med en rad 

olika personer såsom föräldrar, syskon, släktingar och kompisar. När 

det gäller direkt kontakt är det vanligast att de har träffar med sina 

föräldrar och syskon. Även när det gäller indirekt kontakt via 

mobiltelefon och sociala medier är det vanligast att de har kontakt 

med föräldrar och syskon, men också med kompisar och släktingar. 

Indirekt kontakt kan vara särskilt betydelsefullt för barn när det är 

långt geografiskt avstånd till de personer de vill ha umgänge med. 

Det ger också möjlighet till en tätare kontakt. Genom sociala medier 

och telefon kan barnen och deras umgängespersoner hålla sig 

uppdaterade om varandras vardag, vilket kan underlätta kontakten 

när de väl träffas. Flera barn berättar om daglig indirekt kontakt med 

föräldrar och syskon. Kontakten är viktig för barnen utifrån 

betydelsen av att ha en kontinuitet i sina relationer (jfr Taplin 2005). 

Barnen talar om att det känns viktigt att inte tappa kontakten, att de 

inte vill glömma bort sin familj, samt att kontakten kan bidra till att 

minska ensamhetskänslor (jfr Sanchirico & Jablonka 2000).  

När barnen inte har umgänge med en förälder kan det bero på att 

föräldern har missbruksproblem, att föräldern har utsatt barnet för 

våld och omsorgsbrist, att föräldern är avliden eller bor utomlands. 

När barnen inte kan eller inte vill ha kontakt med sina föräldrar kan 

det vara extra viktigt att ha kontakt med andra personer i nätverket, 

till exempel syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar eller 

vänner. 
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I studien har vi identifierat att det kan finnas någon person i barnets 

nätverk som fungerar som en sammanhållande länk, en nexusperson, 

som kan hjälpa barnet att komma i kontakt och få kontinuitet med 

flera personer i ett utvidgat nätverk i samband med umgänge. 

Nexuspersoner fungerar som självpåtagna samordnare och bjuder in 

andra släktingar när barnet är på besök eller bjuder in barnet till 

släktsammankomster. Barnen beskriver detta som något positivt. 

Nexuspersonen har en viktig funktion och det är därför viktigt att 

identifiera om det finns någon sådan person i barnets nätverk. 

Nexuspersonen har betydelse i ett sammanhang här och nu men kan 

också ha betydelse för barnet i framtiden. När barnet blir äldre och 

det är dags att flytta från familjehemmet är det viktigt att det 

fortfarande finns ett stödjande nätverk. 

Många barn var nöjda med det umgänge de hade vid tiden då 

intervjuerna genomfördes. De barn som berättade om positiva 

erfarenheter beskrev också känslor av glädje, kärlek och positiv 

energi i samband med umgänge, samt berättade att de kunde känna 

saknad och längtan efter kontakt. Några barn önskade mer umgänge. 

Flera barn uttryckte att de skulle vilja ha tätare kontakt med sina 

syskon. De barn som var nöjda med kontakten hade känt sig 

delaktiga i processen när umgänget planerades. De upplevde att de 

hade blivit lyssnade på och att de hade fått vara med och påverka 

umgängesplaneringen.  

Det fanns också barn som beskrev negativa erfarenheter av kontakt. 

De kunde önska mindre kontakt eller ingen kontakt alls. Dessa 

negativa erfarenheter kunde handla om att föräldrar varit berusade 

när barnet besökte dem, att det hade blivit bråk under umgänget, eller 

att de hade känt sig tvingade till umgänge under former som varit 

påfrestande. De barn som hade negativa upplevelser av umgänge 

uttryckte att de hade levt med känslor av utsatthet, besvikelse, oro, 

nedstämdhet, rädsla, osäkerhet, bristande energi och ambivalens. 

Hur ser barnens erfarenheter av umgänge ut retrospektivt, hur 

uppfattar de att deras behov har tillgodosetts tidigare under 

familjehemsplaceringen? 

Några barn hade svårt att minnas den första tiden efter placeringen i 

familjehem. Flera barn beskrev den första tiden i familjehem som 
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svår då de under en period hade gles kontakt eller ingen kontakt alls 

med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer. De berättade 

att de hade saknat sin familj och sitt sammanhang. Det var en svår 

tid för dem då kontakten bröts abrupt. Några barn visste inte varför 

de inte skulle ha kontakt eller varför de skulle ha så gles kontakt. 

Andra barn hade uppfattat det som en medveten tanke från 

socialtjänstens sida att de inte skulle ha umgänge för att de skulle få 

tid att lära känna sina familjehemsföräldrar. Det är resonemang som 

vi känner igen från samtal vi har haft med familjehemssekreterare. 

Vi känner även igen detta sätt att resonera från vårt eget tidigare 

arbete inom familjehemsvården. Under arbetet med den här studien 

har vi reflekterat över var denna tankefigur kommer ifrån. Vi har inte 

funnit någon forskning som ger stöd till att det generellt skulle vara 

bäst för barn att inte ha umgänge eller att ha glest umgänge i början 

av en placering. Att sträva efter att underlätta för barnet under den 

första tiden av placeringen framstår som ett viktigt utvecklings-

område för socialtjänsten. 

Hur upplever barnen att de får information och kommer till tals i 

frågan om umgänge i mötet med socialtjänsten och hur upplever de 

att deras åsikter och vilja respekteras? Om deras åsikter och vilja 

inte respekteras, hur uppfattar de skälen till det? 

Barn har rätt att vara delaktiga i frågan om umgänge. Upplevelsen 

av delaktighet kan också inverka positivt på barns hälsa (Vis et al. 

2011). För att kunna vara delaktig behöver barnen få information. 

Ett resultat av studien är att många barn har behov av bättre 

information. Det finns mycket som en del av barnen inte vet, såsom 

varför de bor i familjehem, varför de har fått byta familjehem, varför 

en stödperson har funnits med under umgänget, vem som bestämmer 

i fråga om umgänget osv. Information till barnen är viktigt genom 

hela processen så att händelser i deras liv blir begripliga. De barn 

som har känt sig delaktiga i planeringen var mer nöjda med sitt 

umgänge. De barn som inte upplevde att de hade kommit till tals 

och/eller blivit hörda uppfattade att skälen till det kunde handla om 

socialtjänstens bristande tid, brister i kontinuitet och engagemang, 

samt ett rådande föräldraperspektiv där barnets perspektiv inte får 

gehör. 
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Vilka faktorer har betydelse för umgänge av god kvalitet utifrån 

barnens perspektiv? 

Umgängesfrågan kan vara komplex och en källa till konflikt mellan 

olika personers intressen (jfr Atwool 2013; Taplin 2005). Därför har 

den professionella bedömningen stor betydelse för att det ska bli 

kvalitet i umgänget för barnet. Den professionelle behöver dels 

säkerställa barnets trygghet och säkerhet, dels arbeta för att bygga/ 

behålla relationer, förbereda barnet inför umgänget, samt ge tillgång 

till det stöd som behövs till de berörda för att umgänget ska bli till 

barnets bästa (Boyle 2017; Sen & Broadhurst 2011). 

I de intervjuade barnens berättelser har flera faktorer av betydelse 

identifieras för deras upplevelse av kvalitet i umgänget. Det handlar 

om information och delaktighet, planering, uppföljning, umgängets 

omfattning, plats för umgänge, aktiviteter under umgänge, tillgång 

till stöd, de berörda personernas mående och sociala situation, samt 

relationen mellan de berörda – mellan barn och föräldrar samt mellan 

föräldrar och familjehemsföräldrar.  

I tabellen nedan sammanfattas dessa faktorer tillsammans med råd 

till socialtjänsten om hur umgängets kvalitet kan förbättras genom 

att ha fokus på nämnda faktorer. Råden utgår från resultaten av 

denna studie och tidigare forskning. 

Faktorer av betydelse 

för umgängets 

kvalitet ur barnens 

perspektiv 

Råd till socialtjänsten för att förbättra 

umgängets kvalitet med hänsyn till 

identifierade faktorer 

Information Se till att barnet får kontinuerlig information 

om umgängesplaneringen. 

Informera barnet om vem som fattar beslut 

om umgänge och vem barnet kan vända sig 

till när barnet har frågor eller synpunkter.  

Följ upp hur barnet har förstått 

informationen.  



54 

 

Delaktighet Barn som känner sig delaktiga har mer 

positiva upplevelser av umgänge. 

Lyssna på barnets åsikter och ge 

återkoppling. 

Underlätta för barnet att vara delaktig i 

planeringen av umgänget.  

Delaktighet kan kräva en serie av möten med 

barnet i en process. 

Planering Planera så att umgänget blir så positivt som 

möjligt för barnet. 

Beakta synpunkter från alla berörda. 

Uppföljning Följ upp umgänget genom enskilda samtal 

med barnet. Prata om hur umgänget ser ut 

idag, hur det har sett ut tidigare, samt hur 

barnet vill att det ska se ut framåt. 

Att använda en tidslinje kan vara en hjälp för 

barnet att komma ihåg och reflektera över 

hur umgänget har sett ut över tid. 

Följ upp umgänget genom kontinuerliga 

uppföljningsmöten där barnet, föräldrarna, 

familjehemsföräldrarna och socialtjänsten är 

involverade. Se till att alla får komma till tals 

om vad som fungerar bra och mindre bra, 

samt om något behöver förändras för att 

umgänget ska vara bra för barnet. 

Umgängets omfattning Umgängets omfattning behöver anpassas 

efter vad som fungerar bäst för barnet. 

Omfattningen behöver därför följas upp 

regelbundet och noggrant, samt vid behov 

korrigeras. En individuell bedömning måste 

göras. 

Plats för umgänge Följ upp vilken plats för umgänge som 

fungerar bäst för barnet. Platsens betydelse är 
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olika för olika barn och kan förändras över 

tid. Det finns barn som tar på sig ansvar för 

att det ska bli bra för familjehemsföräldrar 

och föräldrar snarare än för dem själva. 

Därför är det viktigt att socialtjänsten är 

lyhörda för barnets upplevelser och behov. 

Aktiviteter under 

umgänge 

Följ upp med barnet vad det vill göra under 

umgänget. En del barn vill helst bara umgås 

medan andra tycker att det är viktigt med 

aktiviteter. 

Umgängestillfället kan vara ett tillfälle att 

göra sådant som barnet tycker om och 

samtidigt skapa positiva minnen av 

kontakten mellan barnet och de personer som 

barnet träffar. 

Tillgång till stöd Tillgodose barnets behov av stöd så att 

umgänget blir en positiv upplevelse. Det kan 

handla om samtalsstöd till barnet för att 

hantera upplevelser och för att få hjälp att 

förstå sina egna tankar, känslor och 

reaktioner. Annat relevant stöd kan vara 

stödperson för att umgänget ska blir tryggt; 

ekonomiskt stöd för att undanröja 

ekonomiska hinder; hjälp med transporter för 

att undanröja logistiska hinder.  

Barns och föräldrars 

mående och sociala 

situation 

Relationen mellan 

barn, föräldrar och 

familjehemsföräldrar 

Tillgodose barns, föräldrars och familje-

hemsföräldrars behov av stöd för att förbättra 

barns och föräldrars mående och sociala 

situation, samt relationer mellan samtliga 

berörda.  

Rätt stöd i samband med umgänge kan bidra 

till förbättrat mående och reparation av 

relationer.  
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Avslutningsvis har studien handlat om barns kontakt med en rad 

olika personer som är betydelsefulla för dem. Det är ändå kontakten 

med föräldrar som har fått störst utrymme. Det kan bero på att det är 

dem barnen träffar mest eller att det är föräldrakontakten som 

prioriteras av socialtjänsten. Det kan också bero på att det är 

relationen till föräldrarna som barnen är mest upptagna av. 

Socialtjänsten har en viktig roll att spela för att skapa kontinuitet, 

trygghet och kvalitet i umgänget. Många barn har erfarenhet av svåra 

minnen i relation till sina föräldrar. Under umgängestillfällen finns 

det möjlighet att med hjälp av olika former av stöd planera för 

positiva möten som gagnar barnens liv här och nu och som även 

bidrar till att skapa positiva minnen för barnen att ta med sig i 

framtiden. Det förutsätter en kontinuitet bland handläggare. Det 

förutsätter investering i form av tid, utrymme och personligt 

engagemang.  

De barn vi har intervjuat har erfarenhet av vad som kan skapa 

kvalitet i umgänget. De har med stor generositet delat med sig av 

sina erfarenheter. Några centrala återkommande begrepp har varit 

delaktighet, kontinuitet och stöd. Rapporten avslutas med en 

sammanställning av goda råd från barnen till de vuxna där de har 

svarat på intervjufrågan: ”Finns det något råd du skulle vilja ge till 

föräldrar, familjehemsföräldrar eller socialsekreterare?” Råden 

presenteras på kommande sidor. Vi rekommenderar läsning och 

reflektion över råden för att fördjupa sin förståelse av vad som är 

viktigt för barnen. 
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Barnens råd till socialsekreterare 

Fråga hur barnet mår och om släktingar de umgås med och vad de 

tycker om det. 

Fråga barnen om de har kontakt med sin familj. Om de inte har det 

kan kanske socialen fixa det, om det inte finns en anledning att 

barnen inte vill. 

Fråga lite mer hur det är, hur barnet vill att framtiden ska vara, 

hur förändringar har varit från förut till nu. Hur det är just nu 

generellt. Om barnet fick ändra på något vad skulle det ändra på 

då? Lite mer frågor om hur ett umgänge går till, hur blir det från 

hämtning till lämning. Lite mer sådant. 

Prata med barnen hur ofta de vill träffa sina föräldrar och prata 

med föräldrarna hur ofta de vill träffa sina barn och hur länge, så 

de kan planera tågresa eller om det är långt eller så. 

Lyssna på alla parter, framför allt på barnet. 

Försök att lyssna så mycket som möjligt på hur barnet tänker och 

känner och så om den personen. Lyssna och var förstående. 

Tänk på att när barnen är yngre kan det vara svårt att uttrycka sig 

och då kan det bli fel. 

Respektera, lyssna och gör det bästa. 

Det är viktigt för både små och stora barn att man blir lyssnad på 

och respekterad och att man blir sedd utifrån sina behov. 

Försök sätta dig in i den andres situation. 

Låt barnen vara med och bestämma. Kanske inte bestämma men ge 

förslag och att lyssna mer på barnen. 

Försök involvera alla, särskilt barnet, så att det blir ett beslut och 

umgänge som alla kan känna sig trygga med. 

Tänk på att ge positiv feedback till barn och inte bara ta upp allt 

som är dåligt. 

Tänk på att barnen behöver minnen. Man vill inte tappa bort alla 

sina minnen. 
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Barnens råd till familjehemsföräldrar 

Försök få barnet att må bra. 

Fråga hur barnet mår. Gör så gott ni kan. Gör så att barnet trivs 

hemma hos er. 

Lär känna barnen så bra som möjligt så att man kan se när barnen 

känner att nej nu börjar det bli lite för jobbigt här. Fast barnet inte 

vågar säga det. Då är det bra att vuxna kan se att nu börjar det bli 

lite för mycket och då kan man säga att vi har lite grejer att göra, 

så att man gör en liten vit lögn eller något. Om man ser att det blir 

jobbigt för barnet då kanske man kan säga ifrån då själv. 

Fråga hur varje umgänge har varit om man tyckte att det var kul 

eller vad man har gjort för att dels få en inblick i hur 

familjehemsbarnet tycker och hur det har varit på umgänget men 

också att man som familjehem får reda på hur barnet mår. Att det 

kanske har varit jättetråkigt där borta eller okey det kanske har 

hänt någonting eller liknande. 

Prata mycket och lyssna och ta den tid som behövs och hjälp 

ungdomen om den känner att den inte får gehör. Ge jättemycket 

hjälp och stöd, för barnet har inte haft det innan. Ge mycket 

trygghet och kärlek. 

Försök hålla dig neutral och bli inte känslosam när du träffar 

barnets föräldrar för det gynnar inte kontakten överhuvudtaget. 

Försök ha en bra relation med familjen. 

Ni behöver inte älska föräldrarna men ni behöver samarbeta när 

det gäller barnet. 

Om ni har egna barn och ett barn som ni tar hand om på 

familjehem – behandla dem lika. Annars känner barnet sig lite 

utanför. Det känns inte så bra då. 

Inkludera barnet. Tänk på att alltid ha en plats ledig för 

fosterhemsbarnet, att de kan vara med om de vill.  

Hitta på något roligt tillsammans. Det är viktigt att känna att man 

är en familj. 

Var snälla mot barnen.  
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Barnens råd till föräldrar 

Lyssna. Föräldrarna ska lyssna på sina barn. 

Utnyttja tiden när du träffar barnet. 

Försök visa att du älskar barnet. Visa ditt barn att du tycker om 

det. Pussa och krama ditt barn så mycket du kan för du vet inte när 

tiden kommer att de inte vill träffas.  

Var vaksamma med vad barnet tycker eller tänker. Tycker ditt barn 

att jag vill göra det här mycket mer då kanske man ska se till att 

göra lite mer saker så att barnet också känner att det är kul att 

komma. 

Försök göra det bästa av situationen. 

Försök att tillmötesgå er själva och barnet och lyssna och 

acceptera varandra, för det är så viktigt att man har respekt och att 

man accepterar folk. Det är jätte- jätteviktigt att man pratar med 

varandra. 

Ge barnet den tid det behöver, men visa att du finns där. 

Försök hålla kontakten och var glad över att ditt barn mår bra. 

Gör det bästa av saken och försök förbättra dig själv för då kan 

tiden gå snabbare och då kanske barnet kommer hem. 

Vill du träffa ditt barn, ta mer initiativ, annars kan det bli mindre 

och mindre umgänge, som det har blivit för mig. 

Var snälla mot barnen. Lyssna på dem. Och fråga om de vill göra 

något med er. 

Försök att inte låta känslorna ta över även om saknaden är stor. 

Lyssna på alla, socialtjänsten eller andra som ger råd, för de är 

där för att umgänget ska vara bra. Att ta hjälp kan rädda umgänget 

så man kan se det från andra vinklar. Att tänka efter innan. 

Försöka att göra något som barnet gillar nu. Det är inte säkert att 

de fortfarande tycker om att göra samma saker som de gjorde förr, 

när de var små.  

Var inte för ”på”, och nästan tvinga barnet till umgänge. Man ska 

låta det gå i barnets takt. 
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