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Inledning
Den här boken handlar om kontakt med föräldrar, syskon och 
andra personer för barn som bor i familjehem. Kontakten 
brukar kallas umgänge. Boken utgår från 19 barns berättelser. 

Det är många barn som bor i familjehem. Det finns olika skäl 
till att barn behöver flytta till ett nytt hem. Barnen som är 
med i boken berättar om föräldrars missbruk, sjukdom, funk-
tionsnedsättning, kriminalitet, våld och ekonomiska problem 
som anledningar till att de har behövt flytta. Det finns också 
barn som berättar att de själva har haft problem och därför 
bor i familjehem.

Boken är tänkt att vara till hjälp för dig i att tänka och känna 
efter hur du själv vill ha det i kontakten med till exempel 
föräldrar och syskon. Den innehåller berättelser om barns 
tankar och känslor. Texten i pratbubblorna är barnens egna 
ord. I boken kan du också läsa om barns rättigheter och om 
råd för ett bra umgänge. I slutet av varje kapitel finns frågor 
till dig. Du kan fundera över frågorna själv eller tillsammans 
med en vuxen. Sist i boken finns en dagbok där du kan skriva 
om ditt umgänge.

Vet du varför du inte kan bo hos dina föräldrar?

Om du inte vet eller känner dig osäker kan du 
fråga din social sekreterare. Alla barn som bor i 
familjehem har rätt till en egen socialsekreterare. 

Dina familjehemsföräldrar kan hjälpa dig att 
komma i kontakt med din socialsekreterare.
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Rättigheter för alla barn:

•  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

•  Barn har rätt till liv och utveckling

•  Barn har rätt att säga hur de vill ha det

• Vuxna ska lyssna på barn

Särskilda rättigheter för barn som bor i familjehem:

•  Barn har rätt att träffa föräldrar och syskon även när de inte bor 
tillsammans

•  När vuxna ska bestämma ska de alltid tänka på vad som är bäst för barnet

• Barn har rätt att få information 

• Barn har rätt att säga sina åsikter

Barns rättigheter
Alla barn har rättigheter. Barn som bor i familjehem har 
också särskilda rättigheter. De har rätt till umgänge med sina 
föräldrar och syskon. De har rätt till delaktighet. Det betyder 
att barn har rätt att få information, rätt att säga sina åsikter 
och rätt att bli lyssnade på i alla frågor som berör dem, till 
exempel med vem, var och när barnet ska ha kontakt. Barn 
som inte vill säga sina åsikter behöver inte göra det.

Det är socialnämnden i kommunen som fattar beslut i viktiga 
frågor för barn som bor i familjehem. Besluten ska utgå från 
vad som är barnets bästa. 

Känner du till dina rättigheter enligt barnkonventionen?

Är det något du vill veta om din kontakt med föräldrar, syskon 
eller andra personer?

Är det något du vill säga? I så fall ska du prata med din 
socialsekreterare.
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Barns erfarenheter  
av kontakt
Många barn som bor i familjehem träffar sina föräldrar och 
syskon. Ibland träffar de också andra personer som är viktiga 
för dem. Det kan vara en mormor, morfar, farmor, farfar, 
moster, kusin, andra släktingar eller kompisar från där de 
bodde tidigare. 

Barn berättar att det är viktigt för dem att hålla kvar kontak-
ten, att de längtar och att det betyder mycket att ha personer 
som har funnits för dem sedan de var små.

Träffar du dina föräldrar, syskon eller andra 
personer?

Hur är det för dig?

Finns det någon person du skulle vilja träffa 
som du inte träffar idag?

Han är den enda människa i mitt  
liv som  funnits där, funnits där för  
mig sedan jag var liten.

Jag har ju saknat henne så.  
Det är extra positivt med energi att 
se mamma igen, att få träffa henne.

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.
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Det var ett tag sedan jag träffade pappa, men 
det spelar inte jättestor roll för mig. Hellre 
att han är borta när han är på dåligt humör 
än att han kommer och sprider det.

Hon är kärleksfull när hon är nykter. 
Misshandlar när hon är full. 
Jag har tänkt mycket på hur jag vill 
ha det. Jag vet inte.

Jag mår bäst när jag inte har kontakt med henne 
och ibland när jag glömmer att hon finns. Det låter 
hemskt men då mår jag nästan bäst. Faktiskt.

Barn som inte vill  
eller inte kan träffa 
sina föräldrar
Det finns barn som inte kan eller inte vill träffa sina föräldrar. 
Det kan finnas olika skäl till det. Barnen kan ha varit med om 
svåra saker och upplever att de inte kan lita på föräldrarna. 
För några barn har kontakten inte känts trygg. Några har 
varit med om att det har blivit bråk eller att deras föräldrar 
har mått dåligt psykiskt. Flera barn berättar att de vill vänta 
med att träffas tills de känner sig trygga med att det kommer 
att fungera bättre. Andra barn säger att de både vill och inte 
vill träffas. Det kan vara svårt att veta hur man vill ha det. När 
barn inte träffar sina föräldrar kan det finnas andra viktiga 
personer att hålla kontakt med, till exempel syskon, morför-
äldrar, farföräldrar, släktingar eller kompisar. 

Hur är det för dig?  
Har du någon gång känt att du inte vill ha kontakt? 

Det finns inget som är rätt eller fel.  
Du behöver inte veta hur du vill ha kontakten. 

Det kan vara skönt att prata med någon vuxen som  
du litar på om hur du upplever det. 

Vem kan du prata med?

Vi kommer helt enkelt inte överens. Och det 
är det som jag tycker är så himla skönt, att 
inte behöva vara där så mycket.



Om det har hänt något 
speciellt så brukar jag 
berätta det eller typ sms:a 
god natt och sov gott.

Mamma och 
pappa ringer 
varannan helg.

Jag har Skype-kontakt med pappa 
för han bor i ett annat land.

Jag brukar ringa mamma  
på FaceTime och pappa pratar  
jag med i mobilen.

Vi pratar i telefon och så har jag 
tvingat pappa att skaffa Snapchat.
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Barn som har kontakt på 
telefon och sociala medier
Att träffas är ett sätt att ha kontakt med föräldrar, syskon och 
andra personer. Det finns också andra sätt att hålla kontakt 
med dem, till exempel telefonkontakt, sms och sociala medier.

Har du kontakt med dina föräldrar  
eller andra personer på telefon eller 
sociala medier?

Hur är det för dig?

Vem brukar ta kontakt?

Hur skulle du vilja ha det?
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Just nu har jag ingen kontakt 
med min pappa. Socialtjänsten 
har bestämt att jag inte får 
träffa pappa. 

I början när jag precis flyttade från 
mina föräldrar då var det väldigt sällan 
jag träffade mamma och pappa.

Hur ofta har barnen 
kontakt?
Hur ofta barn har kontakt med föräldrar, syskon och andra 
personer ser olika ut för olika barn. Socialtjänsten brukar 
göra en planering tillsammans med barnet, föräldrarna och 
familjehemsföräldrarna. Det är ditt behov och bästa som ska 
avgöra hur ofta ni har kontakt. Det kan också förändras över 
tid. Här kan du läsa vad andra barn har berättat om hur ofta 
de har kontakt.

Hur ofta har du kontakt?

Är du nöjd med det eller vill du ha mer eller  
mindre kontakt?

Har din kontakt förändrats under den tid du  
har bott i familjehem?  Hur då?

Mamma träffar jag två till tre gånger per 
år och ibland ringer vi. Pappa träffar jag, 
det kan vara vartannat år, men det går 
bra för vi ringer ju också.

Mamma brukar jag träffa rätt så 
ofta. Jag brukar sova över hos henne.

Jag skulle vilja träffa 
mina syskon lite oftare.

Jag träffar farmor och farfar 
minst en gång i månaden.

Alltså det varierar jättemycket. Ett tag var jag 
där nästan varje helg. Ibland är jag där var femte 
vecka. Ibland är jag där varannan helg.

En gång i månaden träffar jag pappa 
och är hos honom några timmar.

Mina kusiner träffar jag inte lika 
ofta, men jag träffar dem minst två 
gånger per halvår ungefär. 
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På vilka platser har 
barnen umgänge? 
Barn som bor i familjehem kan träffa sina föräldrar, syskon 
och andra personer på olika platser. En del barn berättar 
att de träffas hemma i familjehemmet, andra i en förälders 
eller släktings hem. Andra platser att träffas på kan vara café, 
restaurang, lekplats, eller något utflyktsmål. Några barn har 
träffar i socialtjänstens umgängeslokaler. 

Platsen ska vara bra för dig. Här kan du läsa om vad andra 
barn har berättat vad de tycker om platsen för umgänge.

På vilka platser har du haft umgänge?

Vad tycker du är en bra plats för umgänge? 

Är det någon plats som du inte tycker är bra?  
Vilken plats?



Det var bra i umgänges-lokalen. 
Vi hittade alltid på en massa skoj där.

Det är bättre att vara hemma hos 
föräldrarna för då får vi mer egentid.

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

Jag vill gärna träffas hemma hos 
mamma för jag vill inte att hon ska 
se att jag har det jättebra här.

Pappa ville inte komma till familjehemmet. 
De tyckte inte om varandra. Jag tror 
han tyckte det var jobbigt att se att 
familjehemmet klarade av att göra saker 
som han inte klarade.

Det kan ju vara lite olika. Jag tycker lite blandat 
är lagom liksom, hitta lite saker att göra här, men 
efter ett tag kanske vi kan åka och hitta på något 
där. Det kan ju vara roligt att hitta på lite olika.
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Vad gör barnen när de 
har umgänge? 
Det är olika vad barnen tycker om att göra när de träffar sina föräld-
rar, syskon och andra personer. En del barn är nöjda med att bara 
träffas och tycker inte att det spelar så stor roll vad de gör. Andra vill 
göra aktiviteter. Ett bra umgänge kan vara vardagliga aktiviteter, 
men också utflykter och gemensamt firande av högtider. Barnen 
berättar att de till exempel fikar, äter middag, pratar, ser på tv, spelar 
spel, promenerar, spelar fotboll, går på stan eller besöker något lek-
land. Någon berättar att det var ett extra bra umgänge när de spelade 
spel och kittlade varandra. Träffarna kan vara tillfällen att skapa 
positiva minnen tillsammans.

Om du inte har bott med dina föräldrar på ett 
tag vet de kanske inte vad du tycker om att göra 
nu. De kan då föreslå sådant som du tyckte 
var roligt när du bodde tillsammans med dem. 
För att det ska bli bra umgängen är det därför 
viktigt att du får säga vad du vill göra.

Vad brukar ni göra när du har umgänge?

Vem bestämmer vad ni ska göra? 

Vad tycker du om att göra?

Minns du något umgänge som var extra bra? Vad gjorde ni då?



Att vi träffas alla i familjen, 
hela familjen. Det känns som 
att vi bor hos dem och att 
det är som vanligt.

Gå ut och käka och kolla lite i affärer. Ta 
en promenad. Det är liksom inget speciellt 
egentligen, umgås, inte svårare än så.

Jag tycker att det är kul om vi skulle åka på ett 
äventyrsbad med mina syskon. 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.

Vi gör inte så jättemycket.  
Jag brukar umgås med 
mamma hemma. Ibland åker 
vi och hälsar på morfar.

Vi brukar göra något  
som alla tycker är roligt.

Jag gillar att spela fotboll, 
så vi går ut och spelar 
fotboll. Det är bra för mig.

Vi spelade spel och så fikade vi och 
så  fortsatte vi spela spel och prata.
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Kontakt och känslor
Barnen berättar att kontakten väcker olika känslor. Det 
kan vara positiva känslor som längtan och glädje, men även 
negativa känslor som oro, besvikelse eller rädsla. Det är också 
möjligt att känna flera känslor samtidigt, till exempel att vara 
glad över att ses och orolig för att det inte ska bli bra.

Hur är det för dig? Vilka känslor har du före,  
under och efter kontakten?

Känner du igen någon av de känslor barnen  
berättar om? Vilka?

Vem kan du prata med om hur du känner?

Efter umgänget kunde jag äntligen 
andas ut. Min oro var över.

När pappa hade åkt hem till sig blev jag så ledsen. 
Jag grät hela tiden, jag åt inte, jag gjorde ingenting. 
Men efter en vecka var det som vanligt.

Jag ville inte träffa min mamma. 
Jag var besviken på henne. 
Hon hade lovat att vara nykter 
men det var hon inte.

Jag var väldigt osäker på den tiden så jag 
tänkte mer med känslorna. När jag saknade 
mamma så åkte jag dit även om det inte var 
bra just då. Och då blev ju situationen värre.

Jag har roligt med 
mina syskon.
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Kontakt och trygghet
Det är viktigt att känna sig trygg vid kontakt med föräldrar och andra personer. Så 
här berättar andra barn om när de har känt sig trygga eller otrygga under kontak-
ten.

Ibland är en annan vuxen person med under umgänget. En del barn tycker att 
det känns tryggt och att det kan lätta upp stämningen. Andra tycker att det känns 
obekvämt och att det blir svårt att vara sig själv. Så här säger några barn om varför 
de tycker att det är bra att ha med någon person vid umgänget.

Andra barn tycker inte att det känns bra att någon är med under umgänget.

Ett sätt att skapa trygga umgängen är att ha möten där umgänget planeras i förväg. 
Efter umgänget kan man ha ett nytt möte för att prata om hur det gick.

Känner du dig trygg när du har umgänge? 

Vad får dig att känna dig trygg? 

Vem kan du prata med om du känner  
dig otrygg under umgänget?

Jag fick skjuts när jag skulle träffa mamma. Sen träffade jag mamma  
själv några timmar. Men det var skönt att veta att någon fanns i närheten.

Någon gång åkte jag till min pappa och 
sen fick jag åka hem för han hade druckit. 
Under perioder som han drack hade det 
varit bättre att träffas i familjehemmet.

När jag var mindre var 
det skönt, för då visste jag 
att om det hände något så 
skulle de ta tag i det.

Det tog alltid lite tid innan vi blev 
bekväma med att träffas igen hemma hos 
mamma och den tiden stödpersonen var 
med blev det enklare att bli bekväm.

Alltså pappa brukade ta 
undan mig och prata om 
andra saker som jag inte 
behövde veta. Då är det bra 
att någon är med så han 
inte gör det.

Vi brukar ha möte 
innan om hur 
umgänget ska se ut 
en tid framöver. Det 
är jag och mamma 
och familjehemmet 
och socialtjänsten 
som träffas då. 
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Råd från barn om umgänge
Här kommer några råd från barn som har erfarenhet av att bo i familjehem och ha 
umgänge med föräldrar, syskon och andra personer. Det här vill de gärna säga till 
andra barn.

Vilka råd tycker du är bra?

Vilka råd skulle du vilja ge till andra barn 
som bor i familjehem?

Säg verkligen 
vad du tycker 
och tänker.

Lyssna på din magkänsla.
Tycker du inte att det känns bra så säg det.

Är det något du vill säga till  
din socialsekreterare? Skriv 
upp det eller skicka ett mail.

Det är modigt att ta 
steget att faktiskt 
stå upp för sig själv.

Försök göra det  
bästa för att ha kul.

Det är okej 
att inte ha 
kontakt.

Stå på dig och berätta 
verkligen vad du vill. Lyssna 
också på vad andra säger.

Prata med någon du litar på om hur 
det har varit efter varje umgänge.



Nu har du läst om vad andra barn har berättat om sina erfarenheter. Här finns det 
plats för dig att skriva om dina egna tankar, känslor och vad som är viktigt för dig 
när det gäller umgänge.

Har du umgänge idag?

Hur skulle du vilja ha det?

Vem vill du träffa?

Vad vill du göra? 

På vilken plats vill du träffas? 

Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg vid umgänget? 

Vill du ha med någon person som stöd? I så fall vem?

Har du kontakt via sociala medier eller telefon?

Hur är det för dig? Hur vill du ha den kontakten?

Barn har rätt att få information, rätt att säga sina  
åsikter och rätt att bli lyssnade på.

Är det något du vill säga när det gäller umgänget? Är det något du undrar över? Här 
kan du skriva ner sådant du vill säga eller veta mer om. 

Du kan säga dina åsikter och frågor till din socialsekreterare. 

Du kan prata med dina familjehemsföräldrar.

Andra personer du kan prata med är kuratorn och 
skolsköterskan på din skola.

Barnens rätt i samhället (Bris) har en jourtelefon där barn 
kan få stöd.  Telefon: 116 111  eller www.bris.se

Hur är det för dig?



Om du vill kan du skriva en dagbok om ditt umgänge.  
Här finns ett förslag.

Mina anteckningar från umgänge den (år, månad, dag) 

Före umgänget

Hur vill jag att det ska bli? 

Hur känner jag?

Efter umgänget

Vem har jag träffat?

Vilka var med? 

Var träffades vi?

Vad har vi gjort på umgänget?

Hur blev umgänget?

Vad har varit bra?

Vad har varit dåligt? 

Är det något som behöver ändras?

Hon var med och ritade  
och målade med oss och tog 
en massa bilder för att vi 
skulle få minnen.

Umgängesdagbok

Man behöver minnen, man vill 
inte tappa bort sina minnen.

Förslag: Att fotografera, rita och dokumentera  
umgänget kan vara ett sätt att skapa minnen.
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Här kan du läsa om barns rätt till umgänge:

Barnombudsmannen (2014) 
Barnets rättigheter: En lättläst skrift om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter https://unicef.se/barnkonventionen
Föräldrabalken (SFS 1949:381)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52)
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
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