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Sammanfattning 
Forskning visar att barn ofta har lite att säga till om vid insatsen umgängesstöd. Barns 
inställning till umgänget efterfrågas sällan, vilket motiveras med att de är för unga, att de på 
grund av omognad inte förmår uttala sig på ett tillförlitligt sätt och att de ska slippa välja 
mellan sina föräldrar. Barnkonventionens ambivalenta syn på barn som både subjekt med 
rättigheter och skyddsbehövande objekt, avspeglas i den svenska lagstiftningen och kan 
förklara den passiva roll som barn ofta tilldelas i sammanhanget. Samtidigt visar forskning att 
barn efterlyser mer delaktighet i frågan om umgängesstöd.  

Den här studien undersöker hur bilder av barn konstrueras och hur barn delaktiggörs i domar 
om umgängesstöd, samt hur bilder av barn kan relateras till hur barn delaktiggörs. Studien har 
en konstruktionistisk, barndomssociologisk utgångspunkt, som fokuserar barns rätt att 
delaktiggöras och lyfter fram barns förmåga till aktörskap.   

Resultatet av studien visar att den dominerande bilden är uppfattningen om barn som en 
universell grupp med liknande behov och egenskaper. I vissa fall konstrueras barn dock på ett 
mer individuellt sätt, och beskrivs utifrån sina personliga behov och egenskaper. Resultatet 
visar också att huruvida barn delaktiggörs kan relateras till ålder, om barn bedöms som 
pålitliga och vilken inställning barn har till umgänget.  

Abstract 
Research shows that children often have very little say, when it comes to contact support. 
Children´s attitudes towards the contact, is seldom asked for since they are considered too 
young and immature to give reliable statements, and also since adults wants to protect them 
from having to choose between their parents. The passive role that children are given in the 
matter of contact support has often been explained by the ambiguity in the perspective on 
children that is present in the United Nations convention on the rights of the child, since the 
convention expresses an image of children both as subjects with rights and objects in need of 
protection. This ambivalence is also reflected in the Swedish legislation, and may explain the 
passive role children are given. At the same time, research shows that children call for more 
participation in the matter of contact support.  

This article examines how images of children are constructed and how children are being 
made to participate in verdicts regarding contact support. It also examines how images of 
children can be related to how children are being made to participate. The article has a 
constructionist, childhood sociologist approach, that focuses on children´s right to participate, 
and highlights children´s ability to carry their own agenda. 

The result shows that the dominating image of children in the verdicts is that of a 
homogeneous group with similar needs and characteristics, even though children sometimes 
are constructed in a more individual way with their own needs and characteristics taken into 
consideration. The result also shows that the degree to which children are involved can be 
related to their age and also if they are considered trustworthy. Children´s own attitudes 
towards the contact, is also affecting how children are being made to participate. 

Nyckelord 
Barndomssociologi, Barns delaktighet, Bilder av barn, Umgängesstöd, Domar 
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1. Inledning 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt att komma till tals i allt som berör 
dem, något som också återspeglas i svensk lagstiftning. Men trots barns rätt till delaktighet 
finns stora brister i hur barn delaktiggörs på områden som i allra högsta grad berör dem, 
däribland i förhållande till insatsen umgängesstöd. Allmänna uppfattningar om hur barn ”är” 
och vad barns bästa innebär, får ofta styra hur man förhåller sig till barn. Till exempel ses 
barn ofta som skyddsbehövande objekt utan förmåga att hävda sina rättigheter, vilket verkar 
legitimera att barn inte tillfrågas inför beslut som i första hand påverkar dem (Näsman, 2004). 

I den här uppsatsen har jag valt att undersöka hur bilder av barn konstrueras och hur barn 
delaktiggörs i domar om umgängesstöd. Att studera just domar utifrån bilder av barn och hur 
barn delaktiggörs, är intressant eftersom både föräldrabalken och barnkonventionen stadgar 
barns rätt till delaktighet. Ur ett demokratiskt, parlamentariskt perspektiv, tycker jag att det 
finns all anledning att undersöka hur dessa bestämmelser implementeras. 

De barn som omfattas av insatsen umgängesstöd är också en utsatt grupp, eftersom de inte 
bara står mellan föräldrarnas konflikt, utan ofta bevittnat eller själva varit utsatta för 
umgängesförälderns våld. För dessa barn kan umgänget vara förknippat med risker för såväl 
det psykiska som det fysiska välbefinnandet. Ur både ett rättighets- och ett psykologiskt 
perspektiv, är det därför mycket angeläget att professionella som kommer i kontakt med de 
här barnen, ger dem möjlighet att få komma till tals, särskilt som mycket tyder på att barn 
själva vill uttala sig i denna fråga (se t.ex. Cambell, 2011, Ekbom & Landberg, 2007, Näsman 
& von Gerber, 2003). Området barns delaktighet vid umgängesstöd är relativt outforskat, 
samtidigt som behovet av insatsen ökar runt om i Europa (Forsberg & Pösö 2007), vilket i sig 
motiverar vidare studier på området. 

1.1. Vem omfattas av insatsen umgängesstöd? 
I föräldrabalkens 6 kap. 15 a § stadgas att domstolen vid vårdnadstvister ska besluta om 
umgänge i enlighet med vad som är bäst för barnet. Domstolen kan i vissa fall med stöd i 
denna paragraf, besluta om att umgänge mellan barn och föräldrar ska ske i närvaro av 
umgängesstöd, det vill säga i närvaro av en utomstående person som socialnämnden utsett 
(SOSFS 2003:14). Umgänge med umgängesstöd kan också vara en frivillig insats i enlighet 
med 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, men här avses i fortsättningen enbart umgänge med 
umgängesstöd till följd av domslut.  

Domstolens beslut om att umgänget ska ske tillsammans med umgängesstöd är en konsekvens 
av bedömningen att det är olämpligt att barn och förälder umgås ensamma. En dom om 
umgängesstöd ska alltid vara till barnets bästa och enbart syfta till att ge barnet stöd och 
trygghet i umgänget (Ekbom & Landberg, 2007). I umgängesfrågor kan talan väckas enbart 
av den förälder som barnet inte bor med (umgängesföräldern). Det finns ingen möjlighet för 
barnet självt, eller för boendeföräldern (den förälder som barnet bor tillsammans med), att 
väcka talan om umgänge, om den förälder som barnet inte bor med, inte vill ha umgänge. 
Boendeföräldern kan däremot väcka talan om inskränkt umgänge. I de fall där barn far illa i 
umgänget finns också möjlighet för socialrätten att väcka talan, om ingen av föräldrarna gör 
något för att förbättra barnets situation (Schiratzki, 2010).  

Umgängesstödet fungerar som socialtjänstens ögon i familjen och ska vid behov anmäla 
uppdagade missförhållanden (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Tanken är att 
umgängesstödet ska ge barnet möjlighet att upprätta en relation till en förälder det inte bor 
tillsammans med och att barnet i framtiden ska kunna umgås med den föräldern, men Ekbom 
och Landberg (2007) har visat att insatsen sällan lever upp till dessa mål. Tvärtom minskar 
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ofta umgänget om det inte upphör helt, sedan insatsen avslutats. Bland de barn som 
fortfarande omfattades av insatsen när Ekbom och Landberg (2007) genomförde sin studie, 
hade alla umgänge enligt domslutet eller mindre umgänge än domen angett. Endast ett fåtal 
barn hade mer umgänge än domen angett, oavsett om insatsen avslutats eller inte. Skälen till 
detta angavs vara att umgängesföräldern dragit sig undan umgänget eller att barnet inte velat 
träffa umgängesföräldern. 

Det finns ingen registrering av hur många barn som har umgänge med umgängesstöd till följd 
av domslut. Man kan däremot konstatera att det vanligaste är att pappan är umgängesförälder 
och mamman boendeförälder, även om det omvända förekommer (Höjer & Röbäck 2009; 
Ekbom & Landberg 2007; Forsberg & Pösö 2007; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). 
Sammantaget är barnen som omfattas av insatsen mellan ungefär fyra och tio år, men det 
förekommer att barnen är i ettårsåldern och upp till 15 år (Andersson & Bangura Arvidsson 
2006; Ekbom & Landberg 2007). Den forskning som finns på området omfattar till större 
delen material som tillkommit när man fortfarande tillämpade 12-årsregeln. Regeln innebar 
att barn först vid 12 års ålder tillfrågades om sin inställning till umgänget och själva fick 
bestämma om de ville ha umgänge eller inte. 12-årsregeln togs bort i och med 2006 års 
vårdnadsutredning och någon åldersgräns för när barnets vilja ska beaktas finns inte längre i 
föräldrabalken (Schiratzki, 2010). Eftersom regeln ännu fanns när de flesta av studierna 
genomfördes, är nästan inga barn äldre än 12 år. Barnen tenderar att från 14 - 15-årsåldern 
trappa ner, eller helt välja bort umgänget. Att insatsen oftare omfattas av yngre barn måste 
också ställas i relation till att det är vanligare att föräldrarna tvistar om dem (Andersson & 
Bangura Arvidsson, 2006).  

Det verkar inte finnas något tydligt mönster i hur kön kan relateras till vilka barn som 
omfattas av insatsen (Ekbom & Landberg 2007; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006) och 
detsamma gäller för klasstillhörighet (Andersson & Bangura Arvidsson 2006). En viss 
överrepresentation av fall där båda eller någon av föräldrarna är av utländsk härkomst, verkar 
dock kunna skönjas. Vissa uppgifter tyder på att dessa fall kan relateras till lägre social klass 
(Andersson & Bangura Arvidsson, 2006).  

Umgängesstöd kan också relateras till olika typer av social problematik, som missbruk eller 
våldsbrott. Ekbom och Landberg (2007) har visat att den ena föräldern (oftast pappan) i ca 20 
% av fallen var dömd för brott mot den andra (mamman). Det förekom domar om misshandel, 
olaga hot, kvinnofridskränkning, hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud i 
bakgrunden till de domar om umgängesstöd som de gått igenom. Andra orsaker till domarna 
kunde vara samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, eller att den ena föräldern inte ville 
medverka till umgänget. Missbruk och psykisk sjukdom hos umgängesföräldern angavs också 
som skäl till att umgänget skedde tillsammans med umgängesstöd (Ekbom & Landberg, 2007; 
Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). 

1.2. Barns rätt att delaktiggöras vid insatsen umgängesstöd 
Barnkonventionen är det styrdokument som starkast betonar barns rättigheter, eftersom det 
framhåller barn som subjekt. Konventionen lyfter fram barns aktörskap, att barn har en röst 
och förtjänar att bli lyssnade till (Archard, 2004). Tydligast framträder barns rätt till aktörskap 
i barnkonventionens artikel 12:  

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad”. 
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Samtidigt som artikel 12 framställer barn som kompetenta aktörer med förmåga att uttrycka 
sina åsikter, framställs barn också som individer under utveckling, vars ålder och mognad får 
avgöra vilken vikt som läggs vid deras åsikter. Därmed villkoras barns rätt att uttrycka sina 
åsikter av förbehållet ”ålder och mognad” och det är de vuxna kring barnet som får bedöma 
om barnet kan anses som tillräckligt moget och tillräckligt gammalt. Barnkonventionen visar 
här en tvetydig bild av barn, något som kan ses som en konsekvens av ambitionen att omfatta 
barn i universell mening, och samtidigt ta hänsyn till det enskilda barnet. Det visar också en 
syn på barn, som å ena sidan individer här och nu, å andra sidan individer under utveckling. 
(Lee, 1999) För att vara verksamma, måste barnkonventionens formuleringar vara så 
universella att de är giltiga över tid och kan tillämpas på olika barn i olika kontexter.  I och 
med detta ger artikel 12 inga klara besked om hur barn ska delaktiggöras, utan lämnar frågan 
om vilken vikt barns åsikter ska tillmätas, till olika länders nationella lagstiftning. (Lee, 1999) 
I fallet umgängesstöd blir det upp till familjerätten och domstolen att avgöra när barn ska 
tillfrågas om sin inställning till umgänget. 

Barnkonventionens artikel 12 ger också barn rätt att höras direkt, genom företrädare eller 
annat lämpligt organ, i alla domstols- och administrativa ärenden där barnet berörs. Det är 
viktigt att understryka att barnkonventionen uttrycker barns absoluta rätt att höras. Först när 
barnet hörts, ska barnets ålder och mognad avgöra vilken vikt barnets uppgifter tillmäts 
(Mattson, 1998). Många har argumenterat för att ålder i sig inte bör vara någon grund för 
huruvida man väljer att tala med barnet eller inte, eftersom man rimligen inte kan bedöma 
barnets mognad innan man talat direkt med barnet (se t.ex. Näsman, 2004). 

När barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990, bestämdes det att konventionen inte 
skulle upphöjas till lag, utan att befintlig lagstiftning skulle ändras för att leva upp till 
konventionens krav (Stern & Jörnrud, 2011). Det gör att barnkonventionens formuleringar 
bland annat återfinns i föräldrabalken som styr frågor om umgängesstöd. 6 kap. 2 a§ FB 
stadgar att barnets vilja ska beaktas i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, men att 
hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Med formuleringen att hänsyn ska tas till barnets 
ålder och mognad, ger föräldrabalken uttryck för samma ambivalenta syn på barn som 
kommer till uttryck i barnkonventionen. 6 kap. 19 § FB, stadgar också att barnet ska ges 
tillfälle att ge sin syn på situationen. Även Socialstyrelsen (SOFS 2003:14) understryker 
barnets rätt att uttala sig i den vårdnadsutredning som föregår domslut om umgängesstöd. 
Man menar att utredaren bör träffa barnet både enskilt och tillsammans med föräldrarna, för 
att barnets inställning ska kunna klarläggas. Om det inte är olämpligt, ska barnets inställning 
även redovisas i rätten. 

Jag avser inte att specifikt undersöka betydelsen av barns bästa i domarna, men det är 
praktiskt taget ofrånkomligt att beröra frågan, eftersom den innebörd man ger begreppet säger 
något om hur man ser på barns behov och egenskaper. Hur man definierar barns bästa i 
domarna får också konsekvenser för hur och om barn delaktiggörs. Barnkonventionens artikel 
3 säger att barnets bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör barn. Artikel 9 säger att barnet inte 
ska skiljas från sina föräldrar annat än om det är nödvändigt för barnets bästa och att 
konventionsstaterna ska verka för att barnet får träffa sina föräldrar, om det inte strider mot 
barnets bästa. Huvudregeln här är alltså att det i de flesta fall är till barnets bästa att få vara 
tillsammans med sina föräldrar, även om det finns utrymme för en individuell bedömning av 
det enskilda barnets bästa. Principen om barnets rätt att träffa sina föräldrar baseras på tanken 
att barn behöver kunskap om sin egen släkt och livshistoria, för att kunna få en känsla av 
sammanhang (Ekbom & Landberg 2007). Uppfattningen om att barnets bästa oftast är 
synonymt med bibehållen kontakt med båda föräldrarna, uttrycks också i 6 kap. 2 a§ FB, som 
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säger att barnets bästa ”ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge” 
och att ”barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas”. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Studien har tre sammanlänkade syften: 

• Att undersöka vilka bilder av barn som konstrueras i domar om umgängesstöd 
• Att undersöka hur barn delaktiggörs i domar om umgängesstöd. 
• Att undersöka hur bilder av barn kan relateras till hur barn delaktiggörs.  

Med utgångspunkt i studiens syften är frågeställningarna: 

• Vilka bilder av barn konstrueras i domar om umgängesstöd? 
• Hur delaktiggörs barn i domar om umgängesstöd? 
• Hur kan bilder av barn relateras till hur barn delaktiggörs i domar om 

umgängesstöd? 

Den första frågeställningen - Vilka bilder av barn konstrueras i domar om umgängesstöd? -
utgår från ett socialkonstruktionistiskt, barndomssociologiskt perspektiv, där barn och 
barndom betraktas som en del av en socialt konstruerad åldersordning (se t.ex. Näsman, 
2004). Den andra frågeställningen - Hur delaktiggörs barn i domar om umgängesstöd? - 
förutsätter att barns delaktighet är beroende av att andra delaktiggör dem, det vill säga ger 
dem möjlighet att komma till tals eller på något annat sätt närvara i domarna. Frågeställningen 
förutsätter också att barn kan delaktiggöras på olika sätt, som innebär olika grader av 
delaktighet. Den tredje frågeställningen - Hur kan bilder av barn relateras till hur barn 
delaktiggörs i domar om umgängesstöd?- undersöker relationen mellan de bilder av barn som 
konstrueras i domar och umgängesstöd och hur barn delaktiggörs. 

1.4. Disposition 
Inledningsvis presenterar jag den tidigare forskning som är relevant för ämnesvalet. Det 
handlar dels om forskning rörande insatsen umgängesstöd, men också om forskning som 
berör barns delaktighet, samt bilder av barn i relation till domar. Därefter beskriver jag det 
barndomssociologiska perspektivet och hur jag använt det i analysen av domarna, samt hur 
perspektivet förhåller sig till tidigare forskning. Jag går även igenom Harts (1992) 
delaktighetsstege som jag relaterat mina resultat av hur barn delaktiggörs till. Sedan följer ett 
metodkapitel där jag går igenom och motiverar valet av metod. Därpå följer redovisningen av 
mina resultat, som jag presentetar utifrån studiens syften och frågeställningar. Resultaten 
relateras till tidigare forskning, det barndomssociologiska perspektivet och till Harts (1992) 
delaktighetsstege. Slutligen diskuterar jag de slutsatser jag kommit fram till och reflekterar 
över mitt resultat i förhållande till tidigare forskning och implikationer för framtida forskning. 
Jag kommenterar även de begränsningar som finns i min studie och diskuterar hur de kan ha 
påverkat resultatet. 

2. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer jag att gå igenom forskning som undersökt insatsen umgängesstöd 
och forskning som undersökt barns delaktighet i domar och i familjerättsliga processer. 
Forskningen presenteras under rubrikerna Barns upplevelser av insatsen umgängesstöd, Barns 
vilja att delaktiggöras, Barns rätt att träffa sina föräldrar? Det biologiska föräldraskapets 
norm, samt Föreställningar om barn får konsekvenser för hur barn delaktiggörs.  
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Insatsen umgängesstöd kallades tidigare ”kontaktperson vid umgänge” och flera studier som 
jag refererar till genomfördes när insatsen fortfarande kallades så. I den finska studien 
(Forsberg och Pösö, 2008) som jag refererar, används termen ”övervakat umgänge”. När jag 
talar om insatsen i allmänhet har jag valt att kalla den vid dess nuvarande namn 
”umgängesstöd” även om jag hämtat mina referenser från studier där den kallas något annat. 
Jag har valt att göra så här för att texten ska bli mer lättförståelig. När jag däremot talar 
specifikt om dessa studier under rubriken ”tidigare forskning”, har jag valt att kalla insatsen 
”kontaktperson vid umgänge” eller ”övervakat umgänge”, beroende på vilken term som 
används i respektive studie. När jag refererar till insatsen i allmänhet har jag även under 
avsnittet ”tidigare forskning” valt att kalla den för ”umgängesstöd”. 

De studier som redovisas här och som undersökt insatsen umgängesstöd, är två svenska 
studier utförda av Andersson och Bangura Arvidsson (2006) Barnet mellan två föräldrar – 
insatsen kontaktperson i umgängestvister och av Ekbom och Landberg (2007) ”Innerst inne 
var man rädd…” Barns och föräldrars röster om att ha umgänge med kontaktperson. En 
finsk studie finns också med; Forsberg och Pösö (2007) Rädsla, förvirring, glädje - barnets 
position vid övervakat umgänge. Studien visar liknande resultat som de svenska studierna, 
och jag bedömer att den är relevant även för den svenska kontexten, särskilt som det finns 
relativt få studier på området. Samtliga studier som behandlar insatsen umgängesstöd har en 
kvalitativ ansats, där sammantaget familjerättssekreterare, personal från domstolen, personal 
vid umgängescentra, föräldrar och barn intervjuats. Det är framför allt Ekbom och Landberg 
(2007) som intervjuat barn. Studierna berör på olika sätt barns position vid insatsen 
umgängesstöd och min förhoppning är att de tillsammans ska bidra till att ge en bild av barns 
situation, samt kontextualisera de domar jag studerat.  

De studier som undersökt barns delaktighet i domar och som är relevanta för mitt ämne, är 
Höjer och Röbäck (2009) Constructing Children´s Views in the Enforcement of Contact 
Orders och Näsman, von Gerber och Fernkvist (2008) Berörd, beskriven, frånvarande: hur 
länsrättens domar beskriver barn i ekonomiska biståndsärenden. Höjer och Röbäck (2009) 
har studerat domar om verkställighet av umgänge och Näsman m.fl. (2008) har studerat 
domar om ekonomiskt bistånd. Båda studierna är genomförda i Sverige och har en kvalitativ 
ansats. Studierna ger värdefull information om hur barn framställs i domar, även om de inte 
specifikt behandlar domar om umgängesstöd. Värt att notera är att Höjer och Röbäck (2009) 
har ett liknande syfte som jag med sin studie. Som komplement till dessa studier används 
Ekbom och Landberg (2007) eftersom deras material omfattar även domar om kontaktperson 
vid umgänge. Cashmore (2011) Children´s participation in family law decision-making: 
Theoretical approaches to understanding children´s views, är också relevant eftersom hon 
intervjuat barn som upplevt föräldrars separation och ibland varit med om en rättslig process 
om boende och umgänge. Studien kombinerar en kvalitativ och en kvantitativ ansats och är 
gjord i Australien. Den omfattar bland annat intervjuer med sammanlagt 47 barn, vars familjer 
varit involverade i tvister om vårdnad boende och umgänge där advokat engagerats. Barnen 
var mellan 6 och 18 år vid intervjutillfället. Kontexten skiljer sig från den svenska, men jag 
har ändå valt studien eftersom den omfattar ett material där barn själva får komma till tals i 
frågan om delaktighet och eftersom den ger viss kvantitativ information om ett område som 
annars domineras av kvalitativa studier 

2.1. Barns upplevelser av insatsen umgängesstöd 
Majoriteten av barnen i Ekboms och Landbergs (2007) studie säger att kontaktpersonen 
bidrog till en ökad trygghet i umgänget, men jämför då ofta med alternativet att träffa 
umgängesföräldern ensam. Att kontaktpersonen stod för trygghet innebar dock inte att 
umgänget upplevdes som tryggt och en del barn såg kontaktpersonen som en vakt, som deltog 
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för att inget farligt skulle kunna hända när de träffade umgängesföräldern. Flera barn beskrev 
utsatthet, rädsla, frustration och besvikelse i samband med umgänget. Några av barnen 
berättade också hur de utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp vid umgängestillfällena. 
Många barn var mycket medvetna om de vuxnas behov (i regel umgängesförälderns) och satte 
ofta deras behov före sina egna. Forsberg och Pösö (2007) identifierar olika kategorier av barn 
som beskrivs av de övervakare som intervjuats. Här finns bland annat kategorierna rädda, 
förvirrade och glada barn. Övervakarna beskrev hur de rädda barnen visade uppenbar rädsla i 
sitt kroppsspråk, sitt beteende och att de ofta hade flera kroppsliga symtom som till exempel 
illamående och huvudvärk. Barnen grät ofta mycket och gjorde motstånd för att försöka ta sig 
bort från umgängessituationen. Forsberg och Pösö (2007) menar att rädslan i vissa fall kunde 
förklaras med det obekanta i umgängessituationen, men att flera av barnen verkligen upplevt 
umgängesförälderns (i regel pappas) våld mot boendeföräldern (mamma) eller mot dem själva 
och att det var verkliga händelser som låg till grund för barnens rädsla. De barn som inte 
kände till orsakerna till att umgänget skulle ske under övervakning, visade ofta förvirring 
eftersom de inte förstod situationens sammanhang. Orsakerna till att umgänget övervakades 
var i dessa fall ofta att barnet utsatts för sexuellt utnyttjande eller att föräldern ägnat sig åt 
någon annan typ av kriminell verksamhet. De rädda och förvirrade barnen var de som oftast 
beskrevs, men i vissa fall förekom beskrivningar av barn som var glada över att få träffa 
umgängesföräldern. Övervakarna menade att de glada barnen tidigare varit rädda eller 
förvirrade, men att de med tiden hade börjat uppskatta umgänget (Forsberg & Pösö, 2007). 

De intervjuade familjerätts- och socialsekreterarna i Anderssons och Bangura Arvidssons 
(2006) studie, menade att barnen när umgänget skedde under utredningsfasen, upplevde att 
insatsen gav trygghet i umgänget. Man visste dock inget om hur barnen tyckte att insatsen 
fungerade efter avslutad utredning. I flera intervjuer framkom att några av barnen egentligen 
aldrig velat träffa sin umgängesförälder. Forsberg och Pösö (2007) drar också slutsatsen att 
vad som är bäst för barn vid övervakat umgänge, på många sätt definieras av vuxna. Barn 
måste anpassa sig till vuxnas vilja, föräldrars eller övervakares, trots att de själva upplever 
rädsla eller förvirring. Barnens känslor tolkas som övergående och vuxna kring barnen 
motiverar umgänget med att det kan skapa relationer som är betydelsefulla i framtiden. Ett 
exempel på detta som jag tog upp tidigare, är att flera övervakare menade att barnen med 
tiden började uppskatta umgänget och gick från att vara rädda eller förvirrade till att bli glada. 

En viktig aspekt av barnens upplevelser av insatsen som tas upp av Ekbom och Landberg 
(2007), är den psykologiska. Barn som har utsatts för, eller har bevittnat våld eller övergrepp 
mot en närstående, riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det gör att 
dessa barn ofta är mycket rädda, lättskrämda och känslomässigt bundna vid sin 
boendeförälder. Umgänget med den andra föräldern (som kanske också är förövare), kan 
därför upplevas som mycket skrämmande, särskilt om barnet känner sig tvingad till det. 
Ekbom och Landberg (2007) påpekar också att det är viktigt att påminna sig om att den som 
en gång utvecklat PTSD löper stor risk att återfalla vid exponering för nya trauman. 

2.2. Barns vilja att delaktiggöras 
Många av barnen i Ekboms och Landbergs (2007) studie berättade själva i intervjuer att de 
känt sig långt ifrån delaktiga i besluten kring umgänget. Flera barn visste inte vem som hade 
bestämt att de skulle träffa umgängesföräldern tillsammans med en kontaktperson, eller varför 
de skulle göra det. När barnen ombads att ge råd till vuxna som bestämmer, efterlyste de 
större delaktighet och ville att vuxna som bestämmer ska lyssna mer på barn. På samma sätt 
sa 60 % av de intervjuade barnen i Cashmores (2011) studie, att de tyckte att de hade lite att 
säga till om i frågor om var de skulle bo, eller när de skulle träffa den förälder de inte bodde 
med. Inget av barnen tyckte att de hade mycket att säga till om. Det kan ställas i relation till 
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att 91 % av barnen ville ha inflytande över processen, även om barnen inte alltid ville vara 
med och fatta beslut. De barn som ville ha ett ökat inflytande över processen, motiverade det 
med att det är deras liv som påverkas av besluten. De tyckte också att de själva bäst kunde 
redogöra för sin situation. Det var viktigt för barnen att få kontroll över beslutet och att få 
erkännande och bli respekterade för sina åsikter, något som särskilt gällde yngre barn som 
varit involverade i rättsliga processer, och som upplevt att de inte haft något alls att säga till 
om. 

Endast ett fåtal barn i Cashmores (2011) studie, 9 %, uppgav att de inte ville ha någon 
delaktighet i besluten om boende och umgänge. Anledningen var att de var rädda att antingen 
såra föräldrarna, eller att hamna i en svår situation om föräldrarna fick reda på vad de tyckte. 
Några barn ville slippa uttala sig eftersom de kände sig pressade av föräldrarna att säga en 
viss sak. Andra tyckte att det kändes som att tvingas välja mellan föräldrarna, något som 
uppfattades som särskilt skrämmande av barn som varit utsatta för våld eller sexuella 
övergrepp. De var rädda för vilka konsekvenser deras uttalanden skulle få. Samtidigt ville 
dessa barn ha något att säga till om, så att de skulle slippa träffa en förälder som de var rädda 
för. Flera önskade därför att de funnits en möjlighet att prata direkt med domaren utan att 
någon annan fick reda på vad de sagt. 

2.3. Barns rätt att träffa sina föräldrar? 
Studierna om umgängesstöd visar att det ofta är svårt att urskilja hur barns rätt separeras från 
föräldrars. Ett sätt som det märks på, är att det kan ifrågasättas om umgängesträffarna 
tillgodoser barnens eller föräldrarnas behov, i de fall där föräldrarnas separation präglats av 
faderns problematiska beteende (Forsberg & Pösö, 2007). Även Andersson och Bangura 
Arvidsson (2007) kunde konstatera att det i praktiken var svårt att urskilja vad som var 
barnets behov av att träffa sin förälder och vad som var uttryck för uppfattningen om 
förälderns rätt att träffa sitt barn. Även om det är barnets bästa och barnets behov av att träffa 
föräldern som ska ligga till grund för insatsen, verkade det ofta handla om föräldrars rätt till 
sina barn.  

Höjer och Röbäck (2009) konstaterar att barns rättigheter verkar omfatta rätten att ha 
umgänge med sina föräldrar, men inte rätten att välja bort umgänge. Något som tyder på detta 
är, att när barnen i domarna uttryckte ambivalenta åsikter i sin inställning till umgänget, 
bedömde domstolen så gott som alltid att uttrycket för barnets ”verkliga vilja” var att barnen 
ville träffa umgängesföräldern 

2.4. Det biologiska föräldraskapets norm 
Samtliga studier konstaterar att insatsen umgängesstöd baseras på tanken om det biologiska 
föräldraskapets avgörande betydelse för barns utveckling. Att inte träffa sina biologiska 
föräldrar anses kunna leda till skada för barnets liv och utveckling (Ekbom & Landberg, 2007; 
Forsberg & Pösö, 2007; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Forsberg och Pösö (2007) 
menar att den nuvarande lagstiftningens utformning, som syftar till bevarandet av föräldra-
barn-relationen är baserad på en gammaldags syn på hur separationer påverkar barn. Det är 
också främst föräldrar som varit informanter i den forskning som legat till grund för 
lagstiftningen. Nyare forskning har dock visat på barns skilda erfarenheter vid separation, och 
ifrågasatt normen om att det är till barns bästa att behålla kontakten med sina biologiska 
föräldrar. Till förlustperspektivet (risken att förlora föräldrarna) har man lagt ett 
överlevnadsperspektiv, där man menar att separationen kan gagna barnen eftersom 
upplevelserna av den präglas av kvaliteten på barnets nära relationer. Det finns därmed inget 
egenvärde i att behålla relationen mellan barnet och dess biologiska föräldrar. Forsberg och 
Pösö (2007) menar att insatsen övervakat umgänge reproducerar synen på separationen från 
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föräldern som negativ för barnet, eftersom insatsen implicit grundas på tanken om risken för 
en förlust för barnet. Ett grundproblem som identifieras i flera studier är föreställningen om 
den ideala separerade kärnfamiljen. Idén om föräldrarna och barnet som en enhet som består 
trots föräldrarnas separation, istället för den verkliga familjesituationen, styr ofta besluten 
kring insatsen (Ekbom & Landberg, 2007; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006).  

Uppfattningen om att det är till barnets bästa att träffa båda sina föräldrar var även mycket 
vanlig i Höjers och Röbäcks (2009) studie av domar om verkställighet av umgänge. De menar 
att det kan vara så att barn i vissa fall får bli de som uppfyller det socialt önskvärda idealet om 
jämlikhet där föräldrarna delar ansvaret för barnen mellan sig. Barn tillåts därför inte att välja 
bort kontakten med en förälder. Barn som är negativa till umgänge betraktas som 
problematiska, medan barn som är positiva till umgänge ses som oproblematiska. Det finns 
heller ingen diskussion om huruvida barn vet sitt eget bästa, i de fall där de vill  träffa 
umgängesföräldern. Något som också tyder på denna uppfattning är att domstolen tenderade 
att bedöma det som att barnens ”verkliga vilja” alltid var att träffa umgängesföräldern. 
Ytterligare ett uttryck för normen om att barnets bästa är att ha kontakt med båda föräldrarna, 
var att även äldre barns (barn över 12 år) vilja kunde ogiltiggöras, när den gick emot 
domstolens uppfattning om vad som var bäst för barnet. Som en konsekvens av detta menar 
Höjer och Röbäck (2009) att det inte är säkert att det har någon betydelse för barns 
delaktighet, att man tar bort 12-årsgränsen i lagstiftningen. Normen om det biologiska 
föräldraskapet verkade alltså vara starkare än barns rätt att uttala sig och bestämma om sin 
situation när de fyllt 12 år. 

2.5. Föreställningar om barn får konsekvenser för hur barn delaktiggörs 
Tidigare forskning om både insatsen umgängesstöd och om barn i domar, visar en tvetydig 
syn på barn. Å ena sidan finns vad som kan kallas ett omsorgsperspektiv, där barn framställs 
som skyddsbehövande objekt som måste slippa ta ställning i föräldrarnas konflikt.  Å andra 
sidan finns ett rättighetsperspektiv som lyfter fram barns rätt till delaktighet i enlighet med 
barnkonventionen och svensk lagstiftning (Höjer och Röbäck 2009; Näsman m.fl. 2009; 
Andersson och Bangura Arvidsson, 2006). Dessa perspektiv kan tolkas som ett resultat av 
barnkonventionens ambivalenta syn på barn, och kan kallas en omsorgsdiskurs respektive en 
rättighetsdiskurs (Höjer och Röbäck 2009; Näsman m.fl. 2009). Omsorgsdiskursen var tydlig 
i Höjers och Röbäcks (2009) studie, där flera av de intervjuade tyckte att man genom att fråga 
barn om deras inställning, låter dem ta ansvar i föräldrarnas konflikt. Att lyfta detta ansvar 
från barnens axlar, sågs som ett sätt att skydda dem. Rättighetsdiskursen fanns parallellt med 
omsorgsdiskursen och kom till uttryck när de intervjuade underströk vikten av att barn får ta 
ansvar och får känna att de kan påverka sin situation. Diskurserna kombinerades också när 
man talade om positivt och negativt ansvar, där det första syftar på ansvaret som det innebär 
att få vara med och påverka, och det andra syftar till det ansvar som det innebär att tvingas 
uttala sig i föräldrarnas konflikt. 

Vid sidan av omsorgs- och rättighetsdiskursen finns en framåtsyftande syn på barn, där deras 
tillvaro här och nu är mindre viktig än deras framtida tillvaro (Näsman m.fl. 2008; Forsberg & 
Pösö, 2007; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Denna syn på barn märktes till exempel 
när intervjuade familjerätts- och socialsekreterare respektive övervakare, uttryckligen sa att de 
hoppades att barnen senare skulle förstå att insatsen var till deras bästa, även om de inte 
förstod det just nu (Forsberg & Pösö 2007; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Med 
detta framåtsyftande synsätt på barn, blir det moraliska budskapet till dem, att deras rädslor 
här och nu inte är att ta på allvar och kan styras av andras vilja, förhoppningar och strävanden 
(Forsberg & Pösö, 2007). Även tankar om att ålder och mognad förknippas med känslomässig 
stabilitet tyder på detta synsätt. Höjer och Röbäck (2009) konstaterar att barnen, för att tas på 
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allvar, måste bedömas som känslomässigt stabila, vilket gjorde att de förväntades framställa 
sin inställning på ett mer konsekvent sätt än vad som krävs av vuxna. 

Ytterligare två motsatta bilder av barn som framträder är bilderna av det generella barnet, som 
antas ha det grundläggande behovet att ha kontakt med sina föräldrar och det individuella 
barnet, där detta behov inte är lika självklart utan måste övervägas och utredas (Andersson & 
Bangura Arvidsson, 2006). Bilden av dessa barn återfinns även i Näsmans m.fl. (2009) studie 
av domar om ekonomiskt bistånd, som visar att domarna bär spår av grundläggande 
förförståelser som kan kopplas till barn och barndom. Den mest tydliga är föreställningar om 
barn som grundas på universalistiska (jämför generella) antaganden om barn och barns behov, 
där liten hänsyn tas till individuella skillnader mellan barn avseende faktorer som kön, 
etnicitet och klass. Ofta handlar det om normer som får stå oemotsagda eftersom de på många 
sätt ses som naturliga delar av vad det innebär att vara barn (Näsman m.fl. 2009).  

Näsman m.fl. (2009) konstaterade också att barnen i domarna konstruerades som en egenskap 
hos föräldrarna, i de fall barnen enbart beskrevs utifrån enkla opersonliga fakta. I vissa domar 
var barnen helt osynliga och nämndes inte ens vid namn. Man förstod dock att det fanns barn 
med i bilden eftersom man använde uttryck som ”familjen” i domarna (Näsman m.fl. 2009, 
s.17). Sammantaget framträdde barn inte som egna personer i 61 % av fallen. Endast i ett fåtal 
domar tillskrevs barn någon form av aktörskap och det förekom då i delar som refererade till 
vad den sökande skrivit. Barn gavs alltså inget utrymme att uttala sig själva (Näsman m.fl. 
2009). Ekboms och Landbergs (2007) studie av domar visar ett liknande resultat. I en dom var 
barnet så gott som osynligt och nämndes inte ens vid namn. De konstaterar att det var vanligt 
att det tecknades en relativt tydlig bild av föräldrarna och deras inställning, medan barnet 
sällan beskrevs, än mindre fick ge uttryck för sin inställning i umgängesfrågan. I de få domar 
där barnets inställning till umgänge framgick, beaktades den inte. Domstolen kommenterade 
heller inte varför man inte tog hänsyn till barnets inställning. 

Den dominerande synen på barn som skyddsbehövande får konsekvenser för hur barn 
delaktiggörs. Viljan att lyfta ansvaret för föräldrarnas konflikt från barnens axlar och att 
skydda barnen från att ta ställning i föräldrarnas konflikt, bidrog till exempel till att barn inte 
tillfrågades om sin inställning i umgängesfrågan (Höjer & Röbäck, 2009; Andersson & 
Bangura Arvidsson, 2006). I sin analys av barns delaktighet använder Höjer och Röbäck 
(2009) en modifierad version av Harts delaktighetsstege, där de olika nivåerna kallas 1. Barn 
som informanter, 2. Barn som med-aktörer (barnets inställning tas i beaktande) och 3. Barn 
som aktörer. I princip alla barn nådde nivå 1, det vill säga, barnen fungerade som informanter 
i domarna om verkställighet av umgänge. Inget av barnen nådde steg 3, vilket innebär att 
domstolen aldrig avslog verkställighet av umgänget på grund av barnets veto. De förekom 
dock att barnets inställning beaktades, i linje med steg 2. I mer än hälften av fallen tog inte 
domstolen hänsyn till barnets inställning i de skrivna domarna och det motiverades eller 
kommenterades oftast inte. I de fall man kommenterade barnets frånvaro, hänvisade man till 
exempel till att barnet inte uppnått den ålder och mognad som krävs för att barnet ska kunna 
höras. 12-årsregeln fungerade ofta som en barriär för att barnet överhuvudtaget skulle höras, 
vilket gjorde att den kronologiska åldern avgjorde huruvida barnet fick komma till tals eller 
inte. Andersson och Bangura Arvidssons (2006) studie visade ett liknande resultat där 
delaktighet kunde knytas till ålder. De intervjuade familjerätts- och socialsekreterarna menade 
generellt att barn under 12 år skulle ha chans att lära känna sina föräldrar och att de först vid 
12-årsdagen skulle tillfrågas och få bestämma om de ville fortsätta umgänget.  

Alla studier som jag gått igenom här, har inte en uttalat barndomssociologisk ansats. Däremot 
resonerar de flesta av studierna om barn på ett liknande sätt som barndomssociologin, 
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eftersom de fokuserar barns aktörskap och rättigheter, framför den omsorgsdiskurs som länge 
varit stark. Det framtidsorienterade synsättet på barn, som var framträdande i den tidigare 
forskningen, sammanfaller med det som barndomssociologin kallar synen på barn som 
”becomings” (Qvortrup, 1994). Jag återkommer till detta under teoriavsnittet  

2.6. Sammanfattning 
Genomgången av tidigare forskning visar att det finns stora brister i hur barns rätt till 
delaktighet fungerar i praktiken. Barns delaktighet villkoras ofta av deras ålder och mognad, 
och motiveras med ett omsorgsperspektiv på barn. Forskningen visar också att det biologiska 
föräldraskapets norm är stark i frågan om umgängesstöd och att barns bästa anses vara att 
behålla kontakten med båda sina föräldrar. När barn visar rädsla eller oro inför umgänget, 
motiveras umgängets fortgång med att de i framtiden kommer att uppskatta att de har fått lära 
känna umgängesföräldern. På så sätt visar vuxna som arbetar med barn, att barnens tillvaro 
här och nu, är mindre viktig än deras framtida tillvaro. Det verkar också som att barn har rätt 
till  umgänge med sina föräldrar, men inte har rätt att välja bort umgänget. Barn som själva 
tillfrågats säger att de vill ha en större delaktighet i frågan om umgängesstöd eftersom det är 
de som bäst kan tala om hur de har det. Barn vill bli respekterade för sina åsikter och 
efterlyser som Cashmore (2011) visat, ett sätt där de kan uttrycka sina åsikter utan att de 
behöver vara rädda för negativa konsekvenser av att uttala sig. Barns vilja att delaktiggöras i 
kombination med att barns rättigheter enligt barnkonventionen och svensk lag inte alltid 
efterlevs, motiverar vidare studier kring barns delaktighet i frågan om umgängesstöd. Att barn 
ofta upplever negativa konsekvenser och känner obehag eller rädsla i umgängessituationen 
gör det särskilt viktigt att fortsätta att undersöka området. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenterar jag studiens teoretiska utgångspunkt, det 
socialkonstruktionistiska, barndomssociologiska, perspektivet. Jag går igenom vilken relevans 
perspektivet har i förhållande till studiens syfte och varför jag väljer det som teoretisk 
utgångspunkt. Jag presenterar också Harts (1992) delaktighetsstege, som jag relaterat 
resultatet av min analys av hur barn delaktiggörs till. 

3.1. Barndomssociologi – en socialkonstruktionistisk utgångspunkt 
Det barndomssociologiska perspektivet har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, 
eftersom det betraktar barn och barndom som resultatet av sociala konstruktioner. 
Barndomssociologin menar att barn traditionellt har framställts som individer under 
utveckling, där barndomen ses som en genomgångsfas. Det har inneburit att problem som 
främst har betydelse för barn under barndomen ofta har förbisetts. På samma sätt begränsas 
barns handlingsutrymme ofta med hänvisning till att de saknar förmåga, kunskaper och 
omdöme för att klara av att leva ett självständigt liv (Näsman, 2004). Att vuxna anser sig ha 
rätt att utöva auktoritet över barn och att detta sällan ifrågasätts, kan ses som ett uttryck för 
synen på barn som individer under utveckling. På samma sätt legitimeras ofta att barn inte ges 
samma status som vuxna, med att barn inte uppnått tillräckligt hög ålder. Som motvikt till 
denna traditionella bild av barn, vill barndomssociologin lyfta fram barn som aktörer, som 
själva är aktiva i konstruktionen av sina liv (Näsman, 2004). Här återfinns barnperspektivet, 
som kan beskrivas som ambitionen att tolka och förmedla barns upplevelser till vuxenvärlden. 
Att ha ett barnperspektiv innebär att se barn som handlande personer vars åsikter och 
synpunkter är värda respekt (Näsman & von Gerber, 2003). Barndomssociologin eftersträvar 
att behandla barn som (human) ”beings”, individer vars tillvaro här och nu måste respekteras, 
istället för, som man annars ofta gör, som (human) ”becomings” (Qvortrup, 1994), individer 
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vars tillvaro här och nu får stå tillbaka för det framtidsorienterade sättet att se på barn. 
Samtidigt kommer vuxna och barn alltid att i en viss mening stå i ett ojämlikt 
maktförhållande. Därför accepteras barns beroende av vuxna som en del av den verklighet 
som definierar barndomen. (Qvortrup, 1994) 

Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv kan man tänka sig att det är synen på barn som 
individer under utveckling (”becomings”), som legitimerar att barn ofta utestängs från en 
delaktighet som de har rätt till vid insatsen umgängesstöd (se t.ex. Höjer & Röbäck, 2009; 
Ekbom & Landberg, 2007). Att barn inte delaktiggörs, har som jag tidigare konstaterat 
motiverats med att de på olika sätt måste skyddas (se t.ex. Höjer och Röbäck, 2009; Näsman 
m.fl. 2009; Andersson och Bangura Arvidsson, 2006). Röbäck (2008) menar dock att det inte 
behöver finnas någon motsättning mellan att erkänna barns förmåga till aktörskap och 
samtidigt acceptera att de i vissa avseenden är skyddsbehövande. Hon menar att det 
ofrånkomligen innebär en risk att både barns intressen och behov av skydd åsidosätts om man 
inte delaktiggör och lyssnar på dem.  

Barndomssociologins syn på barn och barndom som något socialt konstruerat, det vill säga, 
icke-beständiga kategorier, överensstämmer väl med hur jag valt att se på barn och barns 
delaktighet i studien, eftersom jag förhåller mig till bilder av barn och hur barn delaktiggörs i 
domarna som något socialt konstruerat.  

3.2. Delaktighetsstegen 
Hart (1992) har utformat en delaktighetsstege som beskriver olika nivåer av barns delaktighet. 
I beskrivningen av delaktighetsstegen använder jag samma översättning som Eriksson och 
Näsman (2008). Stegen indelas i två nivåer, där den lägre innefattar nivåer där barn inte är 
delaktiga, men på något sätt närvarande, medan den högre nivån innefattar nivåer där barn är 
delaktiga. De nivåer där barn inte är delaktiga kallas ”Manipulation”, ”Dekoration”  och 
”Symbol”. Manipulation kan till exempel innebära att barn får bära politiska plakat, utan att 
de förstår innebörden. Dekoration kan innebära att barn är med som underhållning i 
sammanhang som de inte förstår och Symbol innebär att barn ”för sakens skull” får göra sina 
röster hörda, men utan att någon egentligen tänkt lyssna. De nivåer där barn på något sätt är 
delaktiga kallas ”Anvisad, men informerad”, ”Konsulterad och informerad”, 
”Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn”, ”Initierat och styrt av barn” och 
”Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna” . Den första nivån, ”Anvisad, men 
informerad”, innebär att barn vet vad som pågår, vilken roll de själva har i det som sker och 
upplever den som meningsfull, samt att de själva har valt att delta sedan de fått syftet klart för 
sig. Nästa nivå, ”Konsulterad och informerad”, innebär att projektet styrs av vuxna, men att 
barn hörs och att deras åsikter tas på allvar. Den sjätte nivån, ”Beslutsfattande initierat av 
vuxna, delat med barn”, innebär egentligt deltagande, eftersom barn får vara med i 
beslutsfattandet, som initierats av vuxna. Nästa nivå, ”Initierat och styrt av barn”, innebär 
helt enkelt att barn själva initierar och tar beslut. Hart (1992) exemplifierar med barns lek, 
som de själva styr över. Den högsta nivån, ”Beslutsfattande initierat av barn, delat med 
vuxna”, handlar om att barn tar initiativ och delar beslutsfattandet med vuxna. 

Jag relaterar till delaktighetsstegen när jag analyserar resultaten av hur barn delaktiggörs. 
Stegen är ett användbart analytiskt redskap eftersom den kan bidra till att synliggöra olika 
grader av barns delaktighet. Jag vill dock understryka att jag använder stegens kategorier på 
ett flexibelt sätt, eftersom jag tycker att det skulle verka begränsande på analysen att inte göra 
det. 

 



15 

 

4. Metod 
I följande kapitel går jag igenom hur jag genomfört studien avseende insamling av material 
och analysmetod, samt motiverar valet av den kvalitativa metoden. Jag går också kort igenom 
domarna avseende bakgrundsfaktorer som är viktiga att känna till för den som vill jämföra 
min studie med tidigare forskning. Slutligen tar jag upp de etiska överväganden som jag har 
beaktat för att försäkra mig om att de personer som omfattas av domarna förblir anonyma. 

4.1. Tillvägagångssätt 
Studiens angreppssätt är kvalitativt eftersom jag eftersträvar tolkning och förståelse av 
domarnas innehåll. Den kvalitativa metoden har en konstruktionistisk utgångspunkt, där man 
ser de företeelser som studeras, som ett resultat av hur vi i samspelet mellan individer 
konstruerar verkligheten (Bryman, 2002). Jag har valt den metodologiska utgångspunkten 
eftersom den överensstämmer bra med studiens teoretiska ansats – det 
socialkonstruktionistiska, barndomssociologiska perspektivet. 

Jag använder det barndomssociologiska perspektivet som ett övergripande teoretiskt 
angreppssätt, men avser i enlighet med den kvalitativa metoden, inte att undersöka materialet 
utifrån några andra på förhand uppställda teorier. 

Det empiriska materialet utgörs av domar i familjerättsliga mål från år 2011, som har 
insamlats från en tingsrätt i en stad som kan beskrivas som stor. Jag har valt domar från år 
2011 eftersom jag eftersträvade ett så aktuellt empiriskt material som möjligt. Jag ville också 
att materialet skulle ha en viss variation avseende bakgrundsfaktorer som kön, etnicitet och 
ålder. Det visade sig att samtliga domar från 2011 levde upp till mina krav, så bortfallet är 
obefintligt. Mängden identifierade domar passade också för undersökningens omfattning. 

Min ambition har varit att välja ut de domar som delvis eller huvudsakligen berör insatsen 
umgängesstöd, men eftersom domar inte förses med någon närmare beskrivande etikett, finns 
möjligheten att någon dom som rör insatsen inte har kommit med i urvalet. Det har dock inte 
varit möjligt att gå igenom alla domar i familjerättsmål från år 2011 och därför har urvalet 
gjorts utifrån domar som benämnts exempelvis ”vårdnad mm” eller ”vårdnad, boende, 
umgänge”, kategorier där insatsen umgängesstöd mest sannolikt ingår. Det kan alltså inte 
uteslutas att någon av de bortvalda domarna behandlar insatsen, men att det inte framgått av 
beteckningen.  

I det urval domar som jag har gått igenom, har frågan om umgänge med umgängesstöd sällan 
behandlats separat. Flera av domarna behandlar frågan parallellt med frågor om vårdnad och 
boende. I något fall behandlas också brottsmisstankar mot pappan i samma mål. Att domarna 
samtidigt innehåller dessa olika delar, har gjort att det ibland varit svårt att urskilja vilka 
uttalanden som hör till vilket område. Eftersom mitt syfte var att studera bilder av barn och 
hur barn delaktiggörs i domar om umgängesstöd, har jag i största möjliga mån försökt att 
särskilja domarnas olika delar, för att vara säker på att det är just ”umgängesdelarna” jag har 
studerat. Det innebär att barnet kan ha nämnts eller delaktiggjorts i sammanhang där boende 
eller vårdnad berörs, utan att det kommit med i resultatredovisningen. Om det i någon dom 
har varit så att umgängesfrågan behandlats samtidigt som en annan fråga, har jag däremot valt 
att ta med det i resultatredovisningen.  

Eftersom undersökningens syfte är kvalitativt med strävan att göra en djupare analys av 
materialet har det bara varit möjligt att studera ett fåtal domar inom ramen för den här 
uppsatsen. Att arbeta med en kvalitativ ansats innebär per definition en viss subjektivitet, 
eftersom forskaren skapar kategorier utifrån sin egen tolkning av materialet. Det lilla urvalet i 
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kombination med den subjektivitet som finns i mina tolkningar, gör att vare sig urvalet eller 
resultatet kan beskrivas som representativt för populationen. Samtidigt liknar mitt resultat på 
många punkter vad tidigare forskning kommit fram till. Det gör mitt begränsade material 
något mer tillförlitligt och bidrar till att stärka den interna validiteten (Jacobsen, 2007). Den 
kvalitativa metoden avser inte att vara replikerbar, utan sätter det intensiva studiet av ett 
fenomen före ett generaliserbart resultat (Bryman, 2002). Jag har ändå försökt ta hänsyn till 
att den externa validiteten ska kunna bedömas av enskilda läsare, genom att så noga som 
möjligt beskriva domarna utifrån de bakgrundsvariabler jag hittat, inom ramen för kraven på 
anonymitet. Det handlar främst om kön, ålder och etnicitet, men även andra faktorer som 
umgängesföräldrar, boendeföräldrar och förekomst av våld. 

4.2. Analysmetod 
Inledningsvis kategoriserade jag domarna utifrån bakgrundsfaktorerna ålder, kön, etnicitet, 
om domarna omfattade flera syskon, boendeförälder, umgängesförälder, förekomsten av våld 
och övergrepp, samt orsaken till domarna. Jag gjorde denna kategorisering för att kunna 
jämföra mitt material med tidigare forskning, och för att se om dessa faktorer kunde relateras 
till de bilder av barn som konstrueras, eller till hur barn delaktiggörs. Eftersom jag bara kunde 
konstatera att det verkade finnas en relation mellan bakgrundsfaktorerna ålder och syskon, 
och bilder av barn respektive hur barn delaktiggörs, har jag valt att bara kommentera dessa 
faktorer i min resultatdel.  

Därefter analyserade jag domarna med hjälp av innehållsanalys, som inspirerats av de faser 
som beskrivs av Jacobsen (2007). I den första fasen delade jag in domarnas innehåll i olika 
kategorier, som definierades av de teman som förekommer i texten. Jag inriktade mig särskilt 
på att tematisera texten utifrån vilka bilder av barn som konstrueras och hur barn delaktiggörs. 
I den andra fasen fyllde jag kategorierna med innehåll, bland annat citat, för att illustrera dem. 
Jag jämförde sedan kategorierna med varandra, för att skapa en översikt över resultatet och 
för att kunna identifiera likheter och skillnader. Slutligen försökte jag med hjälp av tidigare 
forskning och den barndomssociologiska teorin, att hitta tänkbara tolkningar av resultatet. 

4.3. Domarnas innehåll 
Det empiriska materialet omfattar totalt sex domar. Barnen i domarna utgör en relativt 
heterogen skara, med varierande ålder, kön och bakgrund. Barnen är mellan 1,5 år och 11 år 
gamla och könsfördelningen är någorlunda jämn med en liten överrepresentation av pojkar. 
Genom uppgifter om föräldrarnas medborgarskap som redovisas i domarna, framgår att 
ungefär hälften av föräldrarna har utländsk bakgrund. I två fall behandlar domarna syskon och 
därför är antalet barn fler, än antalet domar. I samtliga fall är mamman boendeförälder och 
pappan umgängesförälder. I fem fall förekommer misstankar om våld som avser pappas våld 
mot mamma och i några fall pappas våld mot barnen. Orsakerna till att domstolen dömt till 
umgänge med umgängesstöd varierar. I något fall motiveras insatsen med att barnen haft en 
ansträngd relation till sin pappa och gett uttryck för oro och otrygghet vid tidigare umgänge. 
Det kan också vara pappans tidigare våld mot barnen, i kombination med risk för nytt våld, 
som motiverar domslutet. Ibland motiveras domslutet med föräldrarnas oförmåga att 
samarbeta kring barnen. I alla domar motiveras domslutet med att det är till barnets bästa, 
även om det inte alltid uttrycks vad detta innebär. I samtliga fall sägs också att 
umgängesstödet ska finnas med för att stärka barnen och ge dem trygghet. Jag har valt att titta 
på bakgrundsfaktorerna kön, ålder, förekomst av våld, syskon och etnicitet, eftersom de 
nämns i den tidigare forskningen och jag vill kunna jämföra mitt material avseende så många 
aspekter som möjligt, med det som lyfts fram av den tidigare forskningen. För att underlätta 
bedömningen av mitt empiriska materials giltighet i förhållande till andras, har jag valt att 
presentera dessa bakgrundsfaktorer, även om jag inte använt mig av dem i mitt resultat. 
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4.4. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etiska huvudregler för samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet 
och nyttjandekravet. I förhållande till den här studien är det framför allt 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som aktualiseras eftersom det inte finns några krav 
på att inhämta informanternas samtycke (och därmed heller inte finns några informanter att 
informera) vid användning av material från redan existerande myndighetsregister, som i det 
här fallet från en tingsrätt. Eftersom informationen i domarna kan betecknas som etiskt 
känslig har jag med hänsyn till konfidentialitetskravet, valt att inte nämna några namn på 
personerna som omfattas av undersökningen. Av samma skäl nämns inte heller vilken 
tingsrätt domarna kommer ifrån. Jag har också undvikit att ta med citat när de är så specifika 
att de skulle kunna knytas till en viss person. I enlighet med nyttjandekravet kommer inte 
uppgifterna att användas annat än i annat än forskningssyfte. 

5. Resultat 
I det här avsnittet redovisar jag resultatet utifrån undersökningens syften; att undersöka vilka 
bilder av barn som konstrueras i domarna, att undersöka hur barn delaktiggörs i domarna, 
samt hur bilder av barn kan relateras till hur barn delaktiggörs.  

De bilder av barn som tecknas i domarna överensstämmer väl med den universella bilden av 
barn respektive den individuella bilden av barn, som återfinns som begrepp inom 
barndomssociologin (se t.ex. Näsman, 2004). Jag har därför valt att dela in bilderna av barn i 
huvudkategorierna Universella bilder av barn och Individuella bilder av barn. I flera fall 
förekommer olika bilder av samma barn i domarna, men jag har ändå valt att göra den här 
indelningen (som givetvis innebär en förenkling), dels för att göra materialet strukturerat och 
lättillgängligt, men också för att den återspeglar viktiga huvudtendenser i resultatet. Jag 
kommenterar också hur bilderna av barn ofta sammanfaller och i viss mån verkar förutsätta 
varandra.  

Resultatet av hur barn delaktiggörs indelas i huvudkategorierna Icke-delaktiggjorda och 
Delaktiggjorda barn. Jag har valt begreppet delaktiggjorda, för att understryka att barnen är 
beroende av att vuxna aktivt delaktiggör dem, genom att på olika sätt återge vad barnen har 
sagt. Det är också vuxna som avgör vilken vikt som ska läggas vid de uttalanden som speglar 
barnets inställning. Det som framgår om barn i domarna är inte nödvändigtvis detsamma som 
vad barnen själva vill eller tycker, utan visar bara vad vuxna valt att återge av barns 
inställning. Kategorierna av hur barn delaktiggörs är utformade utifrån materialets 
förutsättningar, men har vissa likheter med Harts (1992) delaktighetsstege, framför allt 
eftersom de behandlar barns delaktighet som en skala där delaktigheten gradvis ökar.  

Avslutningsvis sammanlänkar jag resultatet av vilka bilder av barn som konstrueras i domarna 
med resultatet av hur barn delaktiggörs. 

5.1. Universella bilder av barn 
I kategorin Universella bilder av barn, återfinns bilder där barn konstrueras som en homogen 
grupp, utifrån förgivettaganden om barns egenskaper och behov. Här återfinns en tydlig 
uppfattning om barn som ”becomings”, eftersom barn i stort definieras utifrån vilka 
egenskaper de ännu inte förvärvat (Qvortrup, 1994). Barnets bästa bedöms i de här domarna 
utifrån universella uppfattningar om barns behov och egenskaper. Som Gröndal (2008) 
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konstaterat när hon studierat LVU-domar, känns det ofta som att man pliktskyldigast nämnt 
”barnets bästa” för att det ska låta bra, utan att motivera vad det egentligen innebär. I 
kategorin Universella bilder av barn återfinns de bilder som jag kallar för Skyddsbehövande 
barn, Lättmanipulerade och opålitliga barn, Barn som individer under utveckling, Barn 
definierade av ålder, Barn som delar av en syskonskara, Barn med universella rättigheter 
samt Barn med behov av båda sina föräldrar. 

5.1.1. Skyddsbehövande barn 

Bilden av barn som skyddsbehövande återfinns i så gott som alla domar. Den tar sig ofta 
uttryck i att man talar om att barnen behöver trygghet, en välordnad tillvaro och tydliga 
rutiner. Föräldrarna är de som förväntas tillgodose barnens trygghetsbehov och ofta är det i 
föräldrarnas strävan att framställa sig själva som fullgoda umgängesföräldrar, som bilden av 
de skyddsbehövande barnen framträder. Barnens skyddsbehov motiveras inte, utan verkar 
höra samman med det faktum att de är barn. Att barnens skyddsbehov ofta konstrueras 
implicit, tyder också på uppfattningen att barn i allmänhet behöver skydd, omsorg och 
trygghet. Det finns därmed stora likheter mellan barnen i denna kategori och resultaten från 
tidigare forskning, som visat att omsorgsdiskursen är stark i synen på barn, både vid insatsen 
umgängesstöd och i domar (Höjer och Röbäck, 2009; Gröndal, 2008; Näsman m.fl, 2007; 
Andersson & Bangura Arvidsson 2006). Bilden av de skyddsbehövande barnen 
överensstämmer också med hur barndomssociologin beskriver den traditionella bilden av barn 
(se t.ex. Näsman 2004). 

I ett fall återges en pappas beskrivning av sig själv så här: 

”Han var noggrann med att han och [mamman] aldrig bråkade inför barnen. I dag lever han ett 
ordnat liv. Han hade tid att tänka över sitt liv under fängelsestraffet. Han har fast arbete sedan 
[datum] och ett förstahandskontrakt på en lägenhet i [stad].” 

Jag tolkar det som att pappan i citatet vill framställa sig själv som lämplig förälder till ett barn 
som förutsätts ha behov av en pappa som skyddar barnet från bråk och som kan tillgodose 
barnets behov av en tillvaro under ordnade förhållanden. Pappan försöker också visa på sin 
förmåga till eftertanke, genom att säga att han tänkt över sitt liv under fängelsestraffet (han är 
dömd för misshandel, allvarlig misshandel och grov misshandel av mamman), och framställer 
underförstått sig själv som en bättre förälder nu än tidigare. Genom att framställa sig själv 
som kompetent att svara mot barnets behov av skydd, trygghet och stabilitet, bidrar han till att 
konstruera barnet som skyddsbehövande.  

I andra fall uttrycks barnens skyddsbehov på ett mer explicit sätt: 

”Det finns risk för att barnen utsätts för våld hot och otillbörlig påverkan eller annars far illa.” 

Här uttrycks en direkt oro för att barnen kan fara illa, och följaktligen måste skyddas från 
detta. Barnen måste också skyddas från otillbörlig påverkan. Här sammanfaller bilden av barn 
som skyddsbehövande, med bilden av barn som lättmanipulerade (se beskrivning nedan). 
Barnens skyddsbehov blir här ett resultat av att de ses som lättpåverkade och inte tillräckligt 
starka för att stå emot påtryckningar från vuxna. 

5.1.2. Lättmanipulerade och opålitliga barn 

I många domar konstrueras barn som lättmanipulerade och opålitliga, både av föräldrarna och 
av tingsrätten. Framför allt verkar det vara så att man anser att barns ålder är orsaken till detta. 
I ett fall kommenteras barnets berättelser om utsatthet för våld av tingsrätten på följande sätt: 

”Lösryckta uttalanden från så pass små barn måste allmänt sett bedömas med försiktighet.” 
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Bilden av barn som lättmanipulerade och opålitliga sammanfaller här med bilden av barn som 
definierade av ålder (se nedan), eftersom tingsrätten konstruerar barnet som opålitligt, just på 
grund av dess låga ålder. Det barnet uttalat sig om i citatet handlar om att pappan ska ha 
skadat hennes underliv och stoppat in saker där, på ett sätt som tingsrätten bedömer som 
osannolikt. I förhållande till de andra saker som barnet i domen berättat, för av varandra 
oberoende vittnen, är det för mig svårt att se hur tingsrätten kan bedöma barnets uttalanden 
som ”lösryckta”, särskilt som barnet har dokumenterade skador i underlivet. Det verkar som 
att tingsrätten väljer att beakta barnets ålder i första hand och bedöma just detta uttalande 
enskilt, istället för att se det som en del av den helhetsbild som barnet och vittnena beskriver. 
Det verkar som att ett enda uttalande som pekar i fel riktning kan göra att barnet betraktas 
som opålitligt. 

I ett annat fall uttrycks en syn på barn som lättmanipulerade: 

”Umgängesstödet misstänkte otillbörlig påverkan från pappan och sa själv att det skulle vara 
tolk med.” 

Här handlar det om att umgängesstödet efter ett samtal på ett språk som hon inte förstod, 
misstänkte att pappan utövat otillbörlig påverkan på barnet. Att umgängesstödet vill ha tolk 
med vid nästa umgängestillfälle, tyder på att hon vill försöka förhindra att barnet utsätts för 
otillbörlig påverkan, som barnet underförstått har svårt att stå emot själv.  

I ett fall konstruerar föräldrarna barnet som lättpåverkat och därför opålitligt: 

”Den omständighet att [barnet] sagt att han vill att en tredje person ska vara närvarande utgör 
inte hans egen vilja utan speglar mammas inställning.” 

Pappan tycker att barnet påverkats att säga att han vill ha umgängesstöd av mamman och att 
uttalandet från barnet inte ska beaktas eftersom han egentligen inte menar det. Mamman till 
samma barn säger: 

”Minnena av vad han utsatts för verkar ha bleknat.”  

Hon menar att barnets uttryckliga önskan om att träffa sin pappa beror på att han helt enkelt 
glömt bort att pappan varit våldsam mot honom. Mamman tycker därför att man inte ska ta 
hänsyn till barnets vilja. Barnet i den här domen vill träffa sin pappa, men ingen av 
föräldrarna kan acceptera hur barnet vill ha det och avfärdar honom som antingen opålitlig 
eller glömsk. 

Bilden av barn som lättpåverkade konstrueras i så många domar att det finns anledning att 
anta att den är en del av den större universella bilden av barn som även omnämns inom 
barndomssociologin (se t.ex. Näsman 1994). I sin undersökning kunde även Höjer och 
Röbäck (2009) konstatera att domstolen på grund av att barn ses som lättmanipulerade, ägnar 
stort utrymme åt att utreda vad som är barnets ”verkliga vilja”. Ofta antog man att barns 
åsikter var ett resultat av påverkan från föräldrarna. Också Forsberg och Pösö (2007) 
identifierade kategorin ”det lättmanipulerade barnet” i de intervjuade övervakarnas 
beskrivningar av barn. Övervakarna ansåg att föräldrarna ofta använde barnen som ett medel i 
sin egen konflikt när de manipulerade barnet för att spela ut varandra och trodde ofta att 
barnen manipulerats till en negativ inställning till den ena föräldern (i regel 
umgängesföräldern).  
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5.1.3. Barn som individer under utveckling 

Flera av domarna konstruerar barn som individer under utveckling, eller med 
barndomssociologins term, som ”becomings” (Qvortrup, 1994). Denna syn på barn uttrycks 
ofta genom explicita hänvisningar till barnets utveckling: 

”Sedan dess har barnen inte träffat sin pappa. De har utvecklats bra.”  

Här verkar det som att mamman vill visa att det är för barnens utvecklings skull, som de inte 
bör träffa pappan. Hon använder påståendet att barnen ”utvecklats bra” för att argumentera för 
att de inte behöver träffa sin pappa – de utvecklas bra ändå, eller för att visa att de utvecklas 
bra just på grund av att de inte träffar pappan. Uttalandet tyder på en förförståelse om barn 
som individer under utveckling och på att barns goda utveckling förutsätter att vissa 
behovskriterier är uppfyllda. På ett annat ställe i domen framgår det att dessa kriterier är 
trygghet och struktur. Barnet under utveckling kan på det sättet sägas vara ett 
skyddsbehövande barn, vars behov måste tillfredsställas som en förutsättning för en god 
utveckling, eftersom barnet måste skyddas från allt inflytande som kan verka negativt på 
dessa behov. Citatet vittnar också på en uppfattning om att innebörden av ”en bra utveckling” 
är någonting självklart, eftersom det inte preciseras i förhållande till de aktuella barnen. Det 
kan ses som ett uttryck för den universella uppfattningen om barn, där det är underförstått vad 
de som homogen kategori behöver. 

I en annan dom framträder synen på barn som ”becomings”, vars behov här och nu motiveras 
av barnets framtida tillvaro: 

”Det är viktigt att känna till [barnets] behov och hur han är för att han ska kunna lyckas i 
framtiden.” 

Här är det barnets mamma som konstruerar barnet som en individ under utveckling, vars 
behov här och nu, främst måste tillgodoses för att barnet ska få en bra tillvaro i framtiden. 
Som jag tolkar det, syftar mamman indirekt på att barnets goda utveckling är beroende av hur 
hans behov tillgodoses nu. Konsekvensen av resonemanget är att barnets välmående i nuet 
framstår som mindre viktigt än barnets framtid.  

Även bilden av barn som individer under utveckling överensstämmer med vad tidigare 
forskning kommit fram till både avseende hur barn konstrueras i domar och vid insatsen 
umgängesstöd (Näsman m.fl, 2008; Forsberg & Pösö 2007; Andersson & Bangura Arvidsson 
2006). Kategorin har också stora likheter med hur barndomssociologin menar att barn ofta 
konstrueras som ”becomings” (Qvortrup, 1994). 

5.1.4. Barn definierade av ålder 

I flera av domarna definieras barn utifrån sin ålder. Barnens ålder kommenteras ofta när man 
talar om varför de har, eller inte har tillfrågats om sin inställning i umgängesfrågan, och för att 
tolka uttalanden av barn. I vissa domar finns ett explicit uttryck för hur barn definieras av sin 
ålder: 

”[Barnet] ansågs för liten för att få frågan om var han ville bo” 

Här motiveras att barnet inte tillfrågats i familjerättens utredning, med att barnet inte är 
tillräckligt gammalt för att tillfrågas. Ingenstans anges varför det är så, utan uttalandet 
förutsätter att barn i en viss ålder inte kan eller bör tillfrågas om sin inställning. Det är åldern i 
sig och inga andra egenskaper hos barnet som blir avgörande. Ett citat från en annan dom 
utvecklar varför barnet inte har tillfrågats beroende på sin låga ålder:  
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”[Barnet] är ett litet barn som inte är mogen att kunna göra ett grundligt ställningstagande i umgängesfrågan, då 
han ännu är för liten för att kunna bedöma vidden av alla aspekter och göra en riskbedömning. Därför kan man 
bortse från hans uttryckliga vilja att träffa [pappa].”  

I samma dom sägs: 

”På grund av [barnets] ålder och mognad måste hans uppgifter bedömas med stor försiktighet.” 

Här uttrycks tydligt uppfattningen om att barnets ålder är knuten till vissa förväntningar på 
hans mognad. Utifrån sin ålder anses han inte tillräckligt tillförlitlig eftersom han inte 
förväntas kunna göra ett tillräckligt ”grundligt” ställningstagande. Tillsammans binder dessa 
citat ihop bilden av barn som definierade av ålder, med bilden av barn som opålitliga och 
omogna. Det verkar dock vara åldern som är avgörande för huruvida barnen bedöms som 
tillräckligt mogna och tillförlitliga för att tillfrågas eller för att deras åsikter ska beaktas. 

Ytterligare ett citat vittnar om föreställningen att ålder i sig avgör barns egenskaper: 

 ”Det framstår även som anmärkningsvärt att [barnet] i viss utsträckning synes ha använt en 
vokabulär som inte förefaller åldersadekvat.” 

Barnet i den här domen beskrivs som avvikande från en förgivettagen norm om vilka ord barn 
i samma ålder förväntas kunna. Denna bild överensstämmer med stämmer också med bilden 
av barn som individer under utveckling, då barn underförstått antas följa en viss 
utvecklingskurva som definieras av deras ålder. 

5.1.5. Barn som delar i en syskonskara 

Den kanske tydligaste bilden av de universella barnen konstrueras i de domar där flera syskon 
berörs. Syskonen behandlas så gott som genomgående, som en enhet med liknande 
egenskaper och behov. Det illustreras bland annat i domstolens bedömning av barnens bästa: 

”Med beaktande av [barnens] behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna finner 
tingsrätten att utgångspunkten för bedömningen är att det - trots de brott som [pappa] dömts för - 
är förenligt med barnens bästa att förordna om ett visst umgänge”.  

Barnens bästa antas vara detsamma för tre barn med olika kön och ålder. De behandlas inte 
som individer utan som en homogen grupp. Det enda barnet i domen som tillfrågats är det 
äldsta syskonet (med motiveringen att de andra är för unga), som är positivt inställd till att 
träffa sin pappa. Det går inte att utläsa av domen vilken inställning de andra barnen kan tänkas 
ha till umgänget, eftersom de inte ges något utrymme. Ändå menar domstolen att umgänge är 
till deras bästa, något jag tolkar som ytterligare ett uttryck för uppfattningen om barn som en 
homogen grupp. Här sammanfaller bilden av barn definierade av ålder och bilden av barn som 
delar av en syskonskara, där bara det äldsta barnet tillfrågats och får ge röst åt alla syskon.  

I en annan dom förutsätter tingsrätten att ett syskonpar har samma behov av att få ”en 
förtroendefull relation till sin pappa”: 

”Enligt tingsrättens mening finns det mot bakgrund av det anförda även under viss tid framöver, 
för att skapa trygghet vid [barnens] umgänge med sin pappa, behov av att en utomstående person 
(umgängesstöd) medverkar vid umgänget […] De får genom detta umgänge en möjlighet att 
bygga upp en förtroendefull relation till sin pappa.”  

Här bedöms syskonen ha samma behov, trots det faktum att det tidigare i domen beskrivs att 
de har mycket olika inställning till umgänget. Det äldsta barnet har inte träffat pappan på över 
ett år, eftersom han inte vill och domstolen konstaterar också att han haft en mycket negativ 
inställning till sin pappa. Det yngsta barnet däremot, har valt att träffa pappan vid några 
umgängestillfällen och verkar vara nöjd med det. Trots att domstolen är medveten om barnens 
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olika inställning, motiverar man inte alls varför man inte beaktar barnens åsikter separat. 
Intressant är att det är det yngsta syskonets inställning som går i linje med domslutet som 
beaktas, något som går emot den tendens att yngre barn inte ges samma utrymme som äldre 
barn. Jag återkommer till vad detta kan bero på i diskussionen om vilka barns vilja som 
beaktas. 

5.1.6. Barn med universella rättigheter 

Universella barn, är barn med rättigheter i enlighet med barnkonventionens och 
föräldrabalkens formuleringar. I flera domar återger tingsrätten barnets rättigheter på ett 
liknande sätt som de formuleras i föräldrabalken: 

”Umgänget är till för barnet och inte för föräldern. Det är följaktligen barnets intresse och behov 
av att träffa bägge sina föräldrar som är avgörande, inte förälderns önskan att träffa sina barn, 
rättviseskäl eller andra omständigheter.” 

Tingsrätten understryker att det är barnet och inte föräldrarna som ska ha behållning av 
umgänget och att det är barnets intresse och behov och inget annat som ska styra insatsen. 
Samtidigt verkar det handla om formella rättigheter, eftersom barnet i domen inte får någon 
personlig beskrivning eller ges något utrymme att själv hävda dessa rättigheter.  

Barns formella rättigheter kommer till uttryck i flera domar: 

”I det sistnämnda beslutet förordnades att [barnen] skulle äga rätt till umgänge med [pappa] 
under fyra timmar en dag varje vecka i närvaro av umgängesstöd”. 

Citatet beskriver hur ofta umgänget ska äga rum och att det är barnet och ingen annan som har 
rätt till umgänget. Men inte heller barnen i den här domen ges någon möjlighet att hävda sina 
rättigheter och framställs inte utifrån något eget aktörskap. Den här typen av citat visar på ett 
rutinmässigt användande av begreppet ”barnets rätt”, eftersom de i viss mån framställer 
barnen som subjekt med rättigheter, samtidigt som barnen i övrigt framställs som mycket 
passiva i domarna. Barnets formella rättigheter återkommer i alla domar, utom i en där man 
skriver att pappan har rätt till umgänge med barnet(!). En fundering jag får här är om 
formuleringen att pappan har rätt till umgänge möjligen är ett uttryck för den känsla jag får 
när jag läser domarna, att de ofta behandlar föräldrars rätt till sina barn och inte barns rätt till 
sina föräldrar.  

5.1.7. Barn med behov av båda sina föräldrar 

En kategori som verkar finnas underförstådd är barnets behov av båda sina föräldrar. Man 
säger inte uttryckligen att barnen har detta behov, men lagstiftningen har detta som 
utgångspunkt (6 kap. 2 a§ FB) och av domsluten att döma är man av den uppfattningen. Till 
och med i det fall där barnet bedöms som traumatiserat av pappans övergrepp, väljer man att 
uttrycka att det är viktigt att barnet får kontakt med sin pappa så snart hon kommit över 
traumat:  

”Mot bakgrund av vad som framkommit genom familjerättens kompletterande yttrande, förhöret 
med [psykolog] och BUP [enhetens namn] utlåtande kan tingsrätten mot den bakgrunden inte 
komma till annan bedömning än att det inte kan anses förenligt med [barnets] bästa med ett 
umgänge nu och under pågående behandling, inte ens i mycket begränsad omfattning och med 
umgängesstöd [_ _ _] Tingsrätten vill därför för sin del framhålla vikten av att det vidtas 
åtgärder så att ett umgänge inleds och så sakteliga kan komma till stånd, så snart som det utifrån 
[barnets] bästa och behandling är möjligt.” 

Här kan man säga att domstolen sätter normen om bibehållen kontakt med båda föräldrarna 
före risken att barnet ska utsättas för nya övergrepp. Man verkar heller inte ha insikt i det som 
Ekbom och Landberg (2007) tagit upp; risken för att barnet återtraumatiseras lättare vid nya 
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övergrepp. Föreställningen om barns behov av båda sina föräldrar är också intimt förknippad 
med bilden av barn som individer under utveckling, eller barn som ”becomings”, eftersom 
man värderar att barnet ska få en relation till umgängesföräldern (pappan) i framtiden, högre 
än barnets tillvaro här och nu.  

Även Höjer och Röbäck (2009) fann i sin genomgång av domar, en stark uppfattning om att 
barnens bästa i allmänhet är att träffa båda sina föräldrar. De menar att detta kan vara ett 
uttryck för hur man låter barn uppfylla det socialt önskvärda idealet om jämlikhet där 
föräldrarna delar ansvaret för barnen mellan sig. Därför tillåts barnet inte att välja att inte ha 
kontakt med en förälder. Här kan man se att barns universella rättigheter (i det här fallet rätten 
att träffa båda sina föräldrar) verkar vara förknippad med föreställningen om barns behov av 
båda sina föräldrar. 

Eriksson (2003) har också visat att normen om barns behov av båda sina föräldrar är mycket 
stark och att umgänge per definition anses vara ett behov hos barnen, även om umgänget 
måste anpassas efter den unika situationen. Anmärkningsvärt nog anses även barn som 
upplevt den ena förälderns (i regel pappas) våld, ha ett grundläggande behov av umgänge med 
honom. Dels eftersom det antas vara så att barnet identifierar sig med båda föräldrarna och 
dels för att barnet måste få se andra sidor än den våldsamma hos pappan. Eriksson (2003) 
konstaterar att normen verkar vara att det innebär större negativa konsekvenser för ett barn att 
inte träffa sin pappa, än det innebär att tvingas träffa en pappa som utsatt barnets mamma för 
våld. Hon menar att denna uppfattning hänger ihop med bilden av den separerade 
kärnfamiljen och möjliggörs av att man tänjer ut kategorin ”normal far” så att den innefattar 
ett visst mått av aggressivitet och våldsamhet. 

5.2. Individuella bilder av barn 
I kategorin Individuella bilder av barn återfinns mer personliga bilder, där barn framställs 
utifrån sina egna behov och egenskaper. Jämfört med de universella barnen, framställs de här 
barnen oftare som ”beings” (Qvortrup 1994), vars behov här och nu i högre grad står i 
centrum och respekteras. Barnen får också en personlig bedömning av innebörden av barnets 
bästa. Här finns de bilder av barn som jag kallar Barn med personliga behov och egenskaper 
samt Skyddsbehövande barn. 

5.2.1. Barn med personliga behov och egenskaper 

I några av domarna tecknas en bild av barn med personliga behov och egenskaper. Barnen i 
den här kategorin beskrivs främst utifrån sina avvikande egenskaper. Oftast är det föräldrarna 
som beskriver barnen, men i en dom får även en psykolog stort utrymme i beskrivningen av 
barnet:  

”I ett utlåtande den [datum] bedömdes [barnet] uppfylla flertalet kriterier i diagnosen 
posttraumatiskt stressyndrom och vara i behov av behandling särskilt med anledning av besvär 
såsom sömnsvårigheter, mardrömmar, dissociering, aggressiva utbrott och flashbacks.” 

I citatet konstrueras barnet framför allt utifrån sina psykiska problem, som skapar särskilda 
behov. Barnet framstår över lag som traumatiserat, skört och sårbart i domen, något som 
främst kommer till uttryck i beskrivningarna av barnets beteende. Det är också barnets 
personliga behov och egenskaper som väger tyngst i motiveringen av domslutet: 

”Mot bakgrund av vad som framkommit genom familjerättens kompletterande yttrande, förhöret 
med [psykolog] och BUP [enhetens namn] utlåtande kan tingsrätten mot den bakgrunden inte 
komma till annan bedömning än att det inte kan anses förenligt med [barnets] bästa med ett 
umgänge nu och under pågående behandling, inte ens i mycket begränsad omfattning och med 
umgängesstöd.”  
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Barnet får i domslutet en personlig bedömning och motivering av barnets bästa. Det kan 
jämföras med de barn som inte framträder med egna personliga egenskaper, där man hänvisar 
till barnets bästa utan att ange vad detta innebär. Här är det tydligt att barnet på grund av sina 
psykiska problem och sin traumatisering, måste slippa ett påfrestande umgänge för att kunna 
återhämta sig från det hon utsatts för.  

Ett annat barn framställs också genom sina personliga behov och egenskaper: 

”[Barnet] har motoriska svårigheter och uppvisar problem med perceptionen och han uppfyller 
diagnosen för störd utveckling i koordinationsförmågan.” 

Citatet sammanfattar den genomgående bild som tecknas. Barnet måste på grund av sina 
svårigheter, behandlas på ett särskilt varsamt sätt. Även det här barnets särskilda behov ges 
stort utrymme i motiveringen av domslutet: 

”Med hänsyn till [barnets] speciella behov och vikten av att han kan förberedas i god tid inför 
varje umgängestillfälle bör umgänget inte vara tätare än vart tredje veckoslut.” 

Domslutet motiveras med barnets personliga behov och det finns en tydlig definiering av vad 
barnets bästa innebär i fallet: Trygghet och kontinuitet i form av noggranna förberedelser.  

5.2.2. Skyddsbehövande barn 

Bilden av barn med personliga behov och egenskaper hänger nära samman med bilden av 
barn som skyddsbehövande. Till skillnad från kategorin ”Skyddsbehövande barn” som 
beskrevs som en universell bild av barn, motiveras de här barnens skydds- och omsorgsbehov 
med deras personliga svårigheter och inte med barns universella skydds- och omsorgsbehov: 

”[Barnet] uppfyller diagnoskriterierna för posttraumatiskt stressyndrom och dissociativt 
syndrom UNS, diagnoser som medför en känslomässig sårbarhet och påtagligt ökar risken för 
psykisk ohälsa på lång sikt. Utifrån detta är det av stor vikt att vardagslivet så långt som möjligt 
präglas av stabilitet, trygghet och kontinuitet under behandlingsperioden.” 

Här finns ett direkt uttryck för barnets behov av stabilitet, trygghet och kontinuitet i tillvaron. 
Sårbarheten motiveras med barnets känslomässiga instabilitet och konkreta psykologiska 
diagnoser. Därmed hör bilden av det skyddsbehövande barnet nära samman med bilden av 
barn med personliga behov och egenskaper. Barnen i den här kategorin är skyddsbehövande 
just på grund av sina speciella egenskaper och behov. 

De skyddsbehövande barnen kan hänföras till det barndomssociologin beskrivit som en 
omsorgsdiskurs (Höjer och Röbäck 2009; Näsman m.fl. 2009). Denna bild av barn förekom 
också i de domar som Höjer och Röbäck (2009) gått igenom. 

5.3. Icke-delaktiggjorda barn 
Kategorin Icke-delaktiggjorda barn, omfattar barn som på olika sätt är närvarande i domarna, 
men har det gemensamt att de inte får ge uttryck för sin personliga inställning eller vilja. Jag 
har valt att kalla dessa barn närvarande eftersom de finns med i domarna, men inte 
delaktiggörs eller ges något aktörskap. De icke-delaktiggjorda barnen är antingen Närvarande 
genom opersonliga fakta eller Närvarande genom personliga beskrivningar. 

5.3.1. Närvarande genom opersonliga fakta 

Barnen i den här kategorin beskrivs inte som individer med personliga behov och egenskaper, 
utan på ett opersonligt, sakligt och informerande sätt. Det kan till exempel handla om barnens 
namn, ålder, vem som är barnets vårdnadshavare, eller vilka tider barnet ska ha umgänge med 
umgängesföräldern. Barnen nämns också när föräldrarna talar om sig själva utifrån sin egen 
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och inte barnens situation. Oftast är det i domslutet, bakgrundsbeskrivningen och i 
föräldrarnas yrkanden, som barnen i den här kategorin är närvarande. De har mycket 
gemensamt med barnen som beskrivs som ”Synlig genom enkla opersonliga fakta” i 
Näsmans m.fl. (2008) genomgång av domar. Inte heller dessa barn framträdde som individer 
med personliga drag, utan framstod nästan enbart som ett ansvarsområde för föräldrarna. 

 I förhållande till Harts (1992) delaktighetsstege kan de här barnen beskrivas som 
”Manipulerade”, eftersom de omnämns i sammanhang som de antagligen inte förstår och 
sannolikt inte är invigda i. 

I en dom säger man så här om barnet: 

”Parterna har gemensamt dottern [namn]. Parterna har inte sammanbott efter [barnets] födelse. 
[Barnet] har haft sitt stadigvarande boende hos [mamma] sedan födseln.” 

Citatet är typiskt för kategorin barn närvarande genom opersonliga fakta. Man får veta vad 
barnet heter och att hon haft sitt stadigvarande boende hos mamman samt att hennes föräldrar 
inte sammanbott sedan hennes födelse. Men barnet framträder inte som en egen person, utan 
det skulle kunna handla om vilket barn som helst. 

”[Barnet] har fått en kontaktfamilj och det fungerar bra för honom.” 

Här får vi veta att barnet fått en kontaktfamilj och att det fungerar bra för honom, men 
ingenstans framgår det hur barnets behov ser ut, varför det fungerar bra och vad som detta 
med kontaktpersonen har att göra med insatsen umgängesstöd. Intressant är att domen inte 
alls handlar om kontaktfamiljen, men att detta att den fungerar bra för barnet, är det mest 
personliga vi får veta om barnet. Hade citatet funnits tillsammans med andra beskrivningar av 
barnet hade det kunnat bidra till att ge en bild av barnets situation, och kunnat göra barnet 
närvarande på ett mer personligt sätt, men nu beskrivs barnet bara indirekt genom mammans 
berättelser om sig själv som utsatt och pappans berättelser om sig själv som lämplig förälder. 

I samtliga domar står det att alla beslut om vårdnad boende och umgänge ska vara till barnets 
bästa. Det gäller också de domar där barnen beskrivs på ett opersonligt sätt.  

”Vad parterna har överenskommit i fråga om vårdnad, boende och umgänge är enligt 
tingsrättens mening förenligt med [barnets]bästa.” 

Barnet i den här domen är lite mer än ett år och ingenstans framställs hennes personliga behov 
eller egenskaper. Barnet nämns enbart genom opersonliga fakta och därför är det för mig 
omöjligt att avgöra på vilket sätt domslutet är till barnets bästa. Det går inte att förstå varför 
hon ska träffa sin pappa tillsammans med umgängesstöd, möjligen kan man anta att det beror 
på att hon aldrig tidigare träffat honom. Att domslutet inte motiveras kan ses som ett tecken 
på att domen präglas av universella förgivettaganden om barns behov och egenskaper. Den 
här domen baseras på föräldrarnas överenskommelse och som Höjer och Röbäck (2009) 
påpekat, tenderar den individuella bedömningen av barnen att försvinna, när föräldrarna är 
överens, något som kan få allvarliga konsekvenser eftersom det ofta leder till att ingen 
riskbedömning av umgänget görs. 

5.3.2. Närvarande genom personliga beskrivningar 

De barn som återfinns i kategorin Närvarande genom personliga beskrivningar, beskrivs på 
ett sätt som gör att man får en viss uppfattning om barnet som person. Barnen beskrivs ofta 
genom sitt beteende, sina egenskaper, sina behov eller genom sin utsatthet. Men precis som 
barnen i den föregående kategorin, Närvarande genom opersonliga fakta, är de inte 
delaktiggjorda på något sätt. Kategorin kan jämföras med Näsmans m.fl. (2008) kategori 
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”Synlig som behövande”, eftersom även dessa barn framställdes på ett mer personligt sätt än 
andra barn i domarna. 

I förhållande till Harts (1992) delaktighetsstege kan även dessa barn beskrivas som 
”Manipulerade”, eftersom de omnämns, vad som mest verkar vara för sakens skull, men inte 
delaktiggörs. 

I en dom beskriver mamman barnet så här: 

”[Barnet] mår jättebra idag. Han är en glad kille med bra självförtroende och han älskar skolan.” 

Barnet beskrivs utifrån sitt humör, vad han tycker om att göra och att han har ett gott 
självförtroende. Mamman menar också att barnet på grund av sin ADHD-diagnos, har ett stort 
behov av gränssättning. Barnen i den här kategorin står verkligen i centrum i domarna, men 
de är närvarande genom andras beskrivningar av deras särskilda behov och egenskaper. Inget 
av barnen ges någon delaktighet, vilket ter sig märkligt med tanke på att de är äldre än en del 
andra barn, som bedömts vara tillräckligt gamla för att tillfrågas.  

5.4. Delaktiggjorda barn 
Delaktiggjorda barn är barn vars inställning i umgängesfrågan på något sätt framkommit. Det 
kan vara genom beskrivningar av andra som refererar barnet, eller genom vad barnet själv 
sagt i vårdnadsutredningen. Gemensamt för dessa barn är att inget av dem kommer till tals 
direkt i domstolen, inte ens genom företrädare, utan enbart genom andras uttalanden. Här 
återfinns kategorierna Barns inställning synlig genom andras uttalanden och Barns 
inställning synlig genom barns egna uttalanden. 

5.4.1. Barns inställning synlig genom andras uttalanden 

I den här kategorin finns barn som framställs som att de har någon åsikt eller inställning i 
umgängesfrågan, men de har inte tillfrågats direkt. Deras inställning är istället synlig genom 
föräldrars, syskons eller vittnens utsagor. Det ska tilläggas att föräldrarna ofta framställer 
barnens inställning på ett sätt som passar dem, vilket gör det svårt att avgöra i hur pass hög 
grad dessa utsagor verkligen motsvarar barnens inställning. Svårigheten att bedöma vad som 
verkligen speglar barnens inställning konstaterades också av Ekbom och Landberg (2007) i 
deras genomgång av domar om umgängesstöd. 

I förhållande till Harts (1992) delaktighetsstege tangerar barnen en nivå där de delaktiggörs. 
Eftersom man inte vet hur rättvisande barnens inställning återges, är det dock mycket svårt att 
bedöma om barnen delaktiggjorts på ett sådant sätt att någon informerat dem om vad som 
pågår och frågat dem om de vill göra sin röst hörd. Har någon gjort det och barnen sagt att de 
vill att deras inställning ska återges, kan deras delaktighet jämföras med steget ”Anvisad men 
informerad”. Är det däremot så att barnen används av föräldrarna för att driva sin sak, har 
barnen inte alls delaktiggjorts, utan deras närvaro i domarna kan liknas vid det lägsta steget 
”Manipulation”. 

I en dom återger mamman barnens inställning till umgänget indirekt: 

”Umgänget upplevdes som problematiskt av [mamma] då barnen mådde dåligt efter umgänge 
med [pappa]. De kunde bl.a. få utbrott gentemot mamman och beskyllde henne för saker.” 

Mamman anser att umgänget med pappan får barnen att vända sig mot henne, vilket hon 
upplever som problematiskt. Hon menar att barnen beter sig illa på grund av att de mår dåligt 
av att träffa pappan och försöker genom att berätta det, förmedla barnens inställning. Det kan 
vara så att barnen genom sitt beteende visat missnöje med umgänget, men det kan också vara 
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ett uttryck för något helt annat eller ett sätt för mamman att använda barnets beteende för att 
motivera sin egen ståndpunkt. Man kan tänka att barnens inställning bättre skulle ha klarlagts 
i samtal med barnen själva. 

I en annan dom är det förskolepersonal som återger vad barnet sagt om sin pappa: 

”I [datum] anmälde personal vid [namn på förskola] till socialtjänsten att [barnet] gjort 
uttalanden med den innebörden att hennes pappa slagit henne.” 

Enligt vittnesuppgifterna har barnet självmant gjort dessa uttalanden om våld, något som visar 
på ett visst aktörskap hos barnet. Hon har även i andra sammanhang som tas upp, sagt till 
olika vittnen att hennes pappa slår. Dessa vittnesutsagor om vad barnet sagt är antagligen 
något mer tillförlitliga än föräldrarnas, eftersom vittnena inte är parter i målet. Min fundering 
är om det kan vara så att barnen har större chans att komma till tals på ett sätt som motsvarar 
det barnen sagt, när deras utsagor återges av vittnen och inte av föräldrarna.  

I en annan dom är barnets inställning synlig genom utlåtande från en psykolog: 

”[Barnet] har under bedömnings- och behandlingstiden kunnat beskriva både verbalt och i lek att 
hon bär på upplevelser av sexuella övergrepp av fadern. Hon har uttryckt rädsla, ilska, och 
ledsenhet i relation till fadern.” 

Citatet återger hur barnet i terapin beskrivit sina upplevelser och erfarenheter och hur hon 
uttryckt rädsla, ilska och ledsenhet gentemot sin pappa. I domen värderas psykologens, i 
egenskap av expertis, uttalande högt. Det faktum att man i domslutet framhåller det 
psykologen sagt, och inte det barnet sagt, tyder på att barnet främst blir lyssnat på för att 
psykologen stöder hennes inställning.   

5.4.2. Barns inställning synlig genom barns egna uttalanden 

Den här kategorin omfattar barn som besvarat en direkt fråga om sin inställning i 
umgängesfrågan. Barnen har alltså aktivt delaktiggjorts av vuxna som frågat efter deras 
åsikter. Det är främst i vårdnadsutredningen som barnen delaktiggjorts men i ett fall återges 
också vad barnet sagt i polisförhör. Barnen i den här kategorin är mycket få, precis som 
barnen i den kategori som i Näsman m.fl. genomgång av domar kallades ”Barnet som aktör”. 
Barnen i den här kategorin liknar också barnen i kategorin ”Barnet som aktör” i det att de ges 
ett visst utrymme att ge sin syn på saken. 

I förhållande till Harts (1992) delaktighetsstege närmar sig de här barnen stegens högre 
nivåer. Det är dock svårt att bedöma om det handlar om den lägre graden av delaktighet 
”Anvisad, men informerad”, eller om det handlar om den något högre graden ”Konsulterad 
och informerad”, eftersom det inte framgår på hur stort allvar barnens åsikter tas. Med tanke 
på att tillfrågade barn ofta avfärdas på grund av (för låg) ålder, kan det handla om den lägre 
graden av delaktighet, eller till och med den form av icke-delaktighet som Hart (1992) 
benämner ”Symbol”. I så fall är barnen tillfrågade mest för att det ska se bra ut, utan att man 
på allvar tänkt ta med deras åsikter i bedömningen. 

Ett av de tillfrågade barnen uppges ha uttryckt en vilja att träffa sin pappa i 
vårdnadsutredningen: 

”[Barnet] tycker att det skulle vara roligt och lite pirrigt att träffa pappa igen. [ _ _ _ ] Han kan 
komma ihåg att det varit bråkigt hemma och tycker att det var pappa som bråkade. [ _ _ _ ] Helst 
vill [barnet] att en annan person är med här han är hemma hos pappa.” 

Här verkar det vara just barnets ord och åsikter som återges, något som märks på att man 
använder ett mindre byråkratiskt språk än i domen i övrigt. Eftersom barnets inställning 
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återges relativt noggrant, man får till och med veta att barnet villkorar umgänget med att en 
utomstående person ska närvara, lyfts barnets förmåga till aktörskap fram. I förhållande till 
delaktighetsstegen kan barnet dock bara bedömas som ”Anvisad, men informerad” eftersom 
man i domslutet tydligt säger att barnets åsikt på grund av hans ålder och mognad, måste 
beaktas med försiktighet. Här verkar det inte spela någon roll att barnet utifrån 
vårdnadsutredningen framstår som en kompetent aktör. 

Ytterligare ett barn som ger uttryck för hur hon känner för sin pappa är ett barn som under 
pågående lek på ett akut utredningshem, säger ”pappa slår”. Barnet har inte tillfrågats direkt, 
utan avbryter sin lek för att säga ”pappa slår” och fortsätter sedan att leka tillsammans med 
pappan. Eftersom barnet inte tillfrågats direkt, passar exemplet inte helt bra in i denna 
kategori. Samtidigt finns möjligheten att barnet förstår mer av utredningen än man kanske 
tror, och tar tillfället i akt för att säga det hon tänker. Man kan tänka att hon helt enkelt 
delaktiggör sig själv genom sitt agerande. 

5.5. Bilder av barn relaterade till hur barn delaktiggörs 
I det här sista resultatavsnittet försöker jag relatera bilder av barn, till hur barn delaktiggörs. 
För att skapa en översikt över resultatet presenteras det först med hjälp av en egenskapsrymd 
(se figur 1), där Icke-delaktiggjorda och Delaktiggjorda barn relateras till Universella och 
Individuella bilder av barn. Självklart är detta en förenkling av både bilder av barn och hur 
barn delaktiggörs, men det visar ändå på det övergripande resultatet och kan bidra till att 
tydliggöra tendenser i materialet. 
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Figur 1. 
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5.5.1. Hur delaktiggörs barn i den universella kategorin? 

När barn beskrivs utifrån den universella bilden delaktiggörs de mycket sällan. Det verkar 
som att bilden av barn som skyddsbehövande individer under utveckling, som i hög grad 
definieras utifrån sin (allt för låga) ålder, inte är förenlig med någon delaktighet. Samma sak 
gäller barn med universella rättigheter. Kanske är det så att dessa barn inte delaktiggörs 
eftersom man utifrån den universella uppfattningen om barn, tycker att man redan vet vad de 
behöver. Uppfattningen om att barnet ska skyddas från att ta någon av föräldrarnas parti och 
från att tvingas delta i föräldrarnas konflikt, kan också vara en orsak till att de universella 
barnen inte delaktiggörs. Som tidigare forskning konstaterat är detta ett vanligt argument för 
att inte delaktiggöra barn (se t.ex. Höjer & Röbäck 2009; Näsman m.fl. 2009; Andersson & 
Bangura Arvidsson, 2006). Barn som anses ha behov av båda sina föräldrar delaktiggörs i 
princip inte heller, och om de delaktiggörs verkar de ha svårt att få gehör för sina åsikter om 
de inte vill ha kontakt med båda föräldrarna. Som Höjer och Röbäck (2009) konstaterat, 
verkar det som att barns rätt att träffa sina föräldrar beaktas, medan barn till synes inte får 
chansen att välja bort att träffa någon av dem. Ålder är en faktor som har stor betydelse för 
om barn delaktiggörs. Sammantaget kan man konstatera att barn upp till fyra år ansågs för 
unga för att tillfrågas om sin inställning, något som uttrycktes explicit. Den kronologiska 
ålderns betydelse för om barn delaktiggörs, märks inte minst på att barnen i den universella 
kategorin främst delaktiggörs i de fall de anses ha tillräckligt hög ålder. De barn som får 
komma till tals själva i kategorin ”Barns inställning synlig genom barns egna uttalanden” är 
alla åtta år eller äldre. 

Det förekommer att barn som ses som lättmanipulerade hör till de delaktiggjorda barnen. 
Genomgående konstrueras de dock som opålitliga, och trots att de delaktiggjorts tas deras 
åsikter sällan på allvar. Ett intressant resultat är att syskon kan placeras i kategorin 
delaktiggjorda genom andras uttalanden. Syskonen behandlas som grupp, samtidigt som 
syskonens åsikter i viss mån framträder då det äldsta barnet får tala för dem alla. Att vara barn 
innebär självfallet olika upplevelser för olika individer, men man kan ändå tänka sig att ett 
barn som uttalar sig om andra barns (sina syskons) situation, har mer rättvisande information 
att komma med, än en förälder som dessutom är part i målet. Detta kan tolkas som ett 
intressant exempel på hur barn på sätt och vis delaktiggör andra barn, något som i så fall visar 
på barns förmåga till både ansvarstagande och aktörskap.  

5.5.2. Hur delaktiggörs barn i den individuella kategorin? 

De individuella barnen är delaktiggjorda på så sätt att deras åsikter återges av andra. De når 
aldrig den högsta nivån av delaktighet, trots att de har samma ålder som de universella 
delaktiggjorda barnen. De individuella barnen konstrueras som tidigare beskrivits, 
genomgående genom sina avvikande egenskaper och sina personliga behov. Eftersom bilden 
av barn som skyddsbehövande återfinns även här, kan man tänka sig att även dessa barns 
delaktighet påverkas av omsorgsdiskursen, eftersom man tycker att de måste skyddas från att 
uttala sig om något som förväntas vara jobbigt för dem. Att dessa barn i högre utsträckning 
beskrivs som egna personer har ingen betydelse för deras delaktighet. Tvärtom verkar de 
personliga bilderna av dem motivera att de på grund av sitt skyddsbehov inte delaktiggörs.  

5.5.3. Beaktas de delaktiggjorda barnens inställning? 

För att de delaktiggjorda barnens inställning ska beaktas, krävs det att de bedöms som 
pålitliga. Som jag tidigare beskrivit avfärdas dock barnens åsikter i många fall med deras 
bristande ålder och mognad, något som underförstått gör barnen opålitliga. Det verkar som att 
barn i många fall måste visa på en mycket konsekvent inställning till umgänget och vara 
förhållandevis välformulerade för att bedömas som trovärdiga.  Det märks till exempel som 
jag tidigare konstaterat, i den dom där barnet genomgående uttrycker rädsla och obehag inför 
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sin pappa, men bedöms som opålitligt för att hon vid ett enda tillfälle, uttryckt sig 
motsägelsefullt. Flera vittnen ger barnets berättelser om våld och övergrepp stöd, men det 
verkar inte spela någon roll för hur hennes trovärdighet bedöms. Vad som däremot spelar roll 
är psykologens, i egenskap av expertis, utlåtande om att barnet är traumatiserat och därför inte 
ska träffa sin pappa. Domstolen dömer på den grunden ändå i linje med barnets önskan om att 
inte träffa sin pappa. Utan psykologens expertutlåtande, har jag dock svårt att se hur barnets 
inställning skulle ha beaktats, trots dokumenterade skador, ilska, rädsla och traumatisering.    

Det är genomgående de barn som inte vill ha umgänge med umgängesföräldern (pappan) och 
som därmed går emot domstolens uppfattning om barnets bästa (bibehållen kontakt med båda 
föräldrarna) som bedöms som opålitliga. Barn som vill träffa umgängesföräldern ifrågasätts 
aldrig i domarna. I ett exempel som jag beskrev under rubriken Barn som delar av en 
syskonskara, var detta mycket tydligt. Den äldsta pojken som inte ville ha något umgänge 
med sin pappa och som bedömdes som tillräckligt gammal för att tillfrågas, fick inte gehör för 
sina åsikter. Hans yngre syskon som ville träffa pappan fick däremot sin vilja igenom. I 
bedömningen hänvisade domstolen också till en två år gammal vårdnadsutredning där det 
äldre barnet uttryckt att han ville träffa sin pappa. Att domstolen valde att motivera domslutet 
med något som barnet tyckte för två år sedan, istället för att ta hänsyn till det han tycker nu, 
tyder på att domstolen valt att göra sin bedömning utifrån den information som bäst passar 
dem. Även Höjer och Röbäck (2009) kunde konstatera att det verkade finnas en tendens att 
barn som inte delade domstolens uppfattning om barns bästa, konstruerades som 
problematiska och inte fick sin vilja igenom. Det gällde även om barnen passerat 12 år och i 
enlighet med dåvarande lagstiftning skulle få bestämma om umgänget själva. Höjer och 
Röbäck (2009) menar också att barn som inte vill träffa båda sina föräldrar blir obekväma för 
domstolen eftersom de bryter mot normen om ett delat föräldraansvar. Att barn som är 
positiva till umgänge framställs som oproblematiska och inte föranleder någon diskussion 
tyder också på detta. 

5.6. Sammanfattning 
Genomgången av domarna visar att det är de universella bilderna av barn som dominerar. Det 
som motiverar de mer personliga, individuella skildringarna av barn, verkar vara när barnen 
på grund av avvikande egenskaper anses vara särskilt skyddsbehövande. På det viset kan man 
se att omsorgsdiskursen (Höjer och Röbäck, 2009; Näsman m.fl. 2008) som även tidigare 
forskning lyft fram, är dominerande oavsett om barn beskrivs som universella eller 
individuella.  

Resultatet visar också att det krävs någon form av avvikelse för att barn ska ges en personlig 
beskrivning. Barn som inte utmärker sig på något sätt behandlas utifrån den universella 
uppfattningen om barns egenskaper och behov. 

Barns delaktighet villkoras framför allt av ålder, eftersom barn måste anses som tillräckligt 
gamla för att de ska få ge uttryck för sina åsikter. Därmed kan man konstatera att borttagandet 
av 12-årsregeln inte verkar ha haft någon större effekt för barnen i de undersökta domarna. 
Visserligen verkar åldersgränsen för när man anser sig skyldig att tillfråga barn, vara något 
sänkt, men resultatet visar tydligt att åldern i sig motiverar huruvida barn delaktiggörs eller 
inte. Det går emot både barnkonventionens och föräldrabalkens bestämmelser om att barnens 
åsikter ska tillmätas betydelse efter barnets ålder och mognad. Barns åsikter tillmäts också 
större betydelse när de är äldre och detta verkar relaterat till att barn ju äldre de är, ses som 
mer pålitliga. Detta illusterar i hög grad synen på barn som ”becomings” (Qvortrup 1994). Ju 
närmare vuxen ålder barn är, desto mer lyssnar man på dem. 
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Det verkar också som att delaktiggjorda barn blir lyssnade på när deras åsikter 
överensstämmer med domstolens uppfattning om barns bästa, det vill säga, när de någonstans 
gett uttryck för att vilja träffa umgängesföräldern. Normen om det biologiska föräldraskapet 
verkar vara mycket stark, för att inte säga helt dominerande i domsluten. Inte ens när det till 
synes innebär risker för barnet, verkar det vara motiverat att avstå umgänge. 

6. Avslutande diskussion 
I det avslutande diskussionskapitlet summerar jag studiens resultat och diskuterar det i 
förhållande till tidigare forskning och det barndomssociologiska perspektivet. Slutligen lyfter 
jag fram vad studien kan betyda för fortsatt forskning och praktik. 

6.1. Summering 
Studiens syfte var att undersöka vilka bilder av barn som konstrueras i domar om 
umgängesstöd, samt att undersöka hur barn delaktiggörs i domarna. Studien syftade också till 
att undersöka hur bilder av barn kan relateras till hur barn delaktiggörs. De bilder av barn som 
jag identifierade, kunde delas in i de övergripande kategorierna Universella bilder av barn 
och Individuella bilder av barn, där den förra kategorin innefattar bilder av barn som 
homogen grupp med likartade behov och egenskaper, medan den senare innefattar bilder av 
barn som individer med personliga behov och egenskaper. Barnen i den universella kategorin 
definieras i hög grad av sin ålder och framstår som skyddsbehövande, lättmanipulerade 
individer under utveckling, eller med barndomssociologins term, som ”becomings” (Qvortrup 
1994). När man talar om de universella barnens rättigheter handlar det framför allt om 
formella rättigheter, samtidigt som barnen inte på något sätt själva förväntas eller ges 
utrymme att hävda sina rättigheter. På samma sätt hänvisar man till dessa barns bästa, utan 
någon närmare beskrivning av vad detta kan tänkas innebära för det aktuella barnet.  

Barnen i den individuella kategorin, framställs som individer med personliga behov och 
egenskaper. När man talar om dessa barns bästa är det med tydliga motiveringar som grundas 
på barnens specifika förutsättningar. De får mer gehör för sina behov här och nu och 
framställs i högre grad som ”beeings” (Qvortrup 1994) än de universella barnen.  

Det skyddsbehövande barnet återfinns i både den universella och den individuella kategorin. 
Skillnaden mellan kategorierna är att de universella barnens skyddsbehov aldrig motiveras 
eller ifrågasätts (det verkar vara något som hör till den universella uppfattningen om barn) 
medan de individuella barnens skyddsbehov motiveras med barnets personliga egenskaper 
och ofta grundar sig på avvikelse. Dessa barn framställs alltså som mer skyddsbehövande än 
andra barn.  

Sätten på vilka barn delaktiggörs indelades i huvudkategorierna Icke-delaktiggjorda och 
Delaktiggjorda barn. I förhållande till Harts (1992) delaktighetsstege, delaktiggörs barnen 
oftast inte och när de gör det, ges barnen i de flesta fall en låg grad av delaktighet, som kan 
jämföras med nivåerna ”Manipulation” och ”Symbol”. De icke-delaktiggjorda barnen är 
närvarande i domarna, men har inte tillfrågats om sin inställning i umgängesfrågan. De 
delaktiggjorda barnens inställning i umgängesfrågan framgår antingen genom det andra sagt 
om barnet, eller genom det barnen själva sagt. Jag vill dock understryka att inget av barnen 
har deltagit i domstolsförhandlingen, utan kommer till tals genom det andra har valt att återge. 
I förhållande till Harts (1992) delaktighetsstege kan graden av delaktighet jämföras med 
nivåerna ”Anvisad men informerad” och ”Konsulterad och informerad”. 
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Det finns ingen direkt koppling mellan hur barn i den universella respektive den individuella 
kategorin delaktiggörs. Snarare verkar det vara en avvägning mellan barns ålder och barns 
skyddsbehov som avgör om barnen delaktiggörs. Det märks på att barnen i den individuella 
kategorin, som fick en personlig beskrivning på grund av sitt ökade skyddsbehov, inte 
delaktiggörs, trots att de har samma ålder som delaktiggjorda barn i den universella kategorin. 
Men att barn delaktiggörs betyder inte nödvändigtvis att de blir lyssnade på. Det verkar 
tvärtom krävas att barnen uppträder på ett synnerligen konsekvent sätt för att de ska bedömas 
som trovärdiga. Jag har också kunnat konstatera att det genomgående är barn som går emot 
domstolens uppfattning om barnets bästa, som bedömts som omogna och därför opålitliga. 
Det var särskilt tydligt i det fall där det yngre syskonet, som ville träffa sin pappa fick sin vilja 
igenom, framför det äldre syskonet som inte ville träffa pappan. Resultatet visar på en stark 
norm om det biologiska föräldraskapets betydelse. 

6.2. Övergripande diskussion 
I och med att jag funnit bilder av barn som kunnat kategoriseras som universella respektive 
individuella, har materialet stora likheter med den barndomssociologiska teoretiska 
utgångspunkten. Det verkar vara den tvetydliga synen på barn som återfinns i både 
barnkonventionen och i föräldrabalken, som återspeglas i de bilder av barn som jag funnit i 
domarna. Lee (1999) menar att den ambivalenta synen på barn som å ena sidan 
skyddsbehövande objekt, å andra sidan som aktörer med rättigheter, som uttrycks i 
barnkonventionen lämnar frågan om när barn ska delaktiggöras till enskilda stater att bedöma. 
Eftersom föräldrabalken använt barnkonventionens formulering om att barns åsikter ska 
tillmätas betydelse med hänsyn till barnens ålder och mognad, blir det slutligen upp till 
domstolen att avgöra när barn ska delaktiggöras. Resultatet visar att domstolen (och 
familjerätten) i första hand verkar ha tagit fasta på barnens ålder, eftersom det är åldern som i 
första hand villkorar om barn delaktiggörs. Att låta åldern i sig avgöra barns delaktighet kan 
ifrågasättas eftersom hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad och eftersom det rimligen 
inte går att avgöra barnets mognad utan att prata med barnet (Näsman, 2004). 

Att domstolen främst går efter barns ålder, gör att den universella bilden, där barn främst 
definieras efter egenskaper som de ännu inte förvärvat, är dominerande. Intressant är att när 
barn framställs och beskrivs på ett mer personligt sätt, verkar det motiveras av deras ökade 
skyddsbehov. Eftersom skyddsbehovet antas vara en del av barns behov i allmänhet (Näsman, 
2004), återförs de individuella barnen till viss del till den universella kategorin i och med 
detta. Resultatet visar därmed att barn kan framställas som egna individer, men att det görs 
inom ramen för den universella normen om vad det innebär att vara barn. Något som också 
tyder på svårigheten att se barn som något annat än hur barn konstrueras utifrån den 
universella bilden, är att jag i mitt resultat fann övervägande universella bilder av barn, medan 
barn sällan beskrevs som individer.  

För att barn ska delaktiggöras krävs som jag tidigare konstaterat, att flera kriterier är 
uppfyllda. Bland annat måste barnen bedömas som pålitliga för att få gehör för sina åsikter. 
Utgångspunkten verkar vara att barn per definition inte går att lita på och jag tycker att detta 
är intressant. Man skulle kunna tänka sig ett omvänt förhållande, där man ser barn som viktiga 
informanter som man litar på till dess att motsatsen bevisats.  

Det verkar också genomgående vara så att man tänker att barn måste skyddas från att välja 
mellan sina föräldrar eller från att ta ställning i föräldrarnas konflikt. Man kan tänka sig att 
den uppfattningen hör samman med den fundamentala utgångspunkten att barn under nästan 
vilka omständigheter som helst har behov av kontakt med båda sina föräldrar. Jag funderar 
dock på om det verkligen är det värsta ett barn kan råka ut för, att tvingas välja mellan sina 
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föräldrar. Med den utgångspunkten signalerar man till barn att det inte är acceptabelt att inte 
vilja träffa en förälder som dessutom kanske varit våldsam. Om insatsen enbart ska syfta till 
barnets bästa, för vem är det då bäst att barnet inte får ge uttryck för sin inställning om det är 
så att barnet inte vill träffa umgängesföräldern? Kanske skulle det vara en lättnad för en del 
barn om de fick höra att det är fullt förståeligt, och acceptabelt att uttrycka, att man inte vill 
träffa en av sina föräldrar.  

Flera barn som Cashmore (2011) intervjuat berättade att de på grund av rädsla för repressalier 
inte vågade säga att de inte ville träffa eller bo med en av föräldrarna. Sannolikt är det något 
som flera barn upplever. Men detta är inget argument i sig för att inte delaktiggöra barn. Det 
borde istället vara samhällets skyldighet att skydda barnen så att de känner sig trygga med att 
säga det de vill. Ett exempel som barnen i Cashmores (2011) studie tar upp, är att de vill ha 
möjlighet att själva prata direkt med domaren, utan att någon annan lyssnar. Röbäck (2008) 
frågar sig om det går att kombinera aktörsperspektivet med ett omsorgsperspektiv och 
kommer fram till att man riskerar att förbise barnets rätt att hävda sina intressen och därtill 
förbise säkerhetsrisker om man inte lyssnar på barnet. Att erkänna barns förmåga till 
aktörskap och rätt till delaktighet behöver således inte innebära att man bortser från barnets 
skyddsbehov, utan kan tvärtom innebära att man skyddar barnet.  

Barn ges ett mycket litet handlingsutrymme i domarna, men framstår i några få fall som 
aktörer. Av ett exempel som redovisades under Barns inställning synlig genom barns egna 
uttalanden framgick att en flicka sa ”pappa slår” vid ett tillfälle där hon lekte med pappan och 
deras samtal spelades in. Det är bara något som nämns i domen och man verkar inte lägga 
någon större vikt vid uttalandet. Jag tänker dock att det kan vara ett sätt för barnet att 
kommunicera och ta tillfället i akt att uttala sig, trots att hon vid tillfället bara är observerad i 
utredningssyfte. Det är möjligt att det här är ett exempel på hur ett barn aktivt delaktiggör sig 
själv. Ett annat intressant resultat är att ett barn eventuellt i sina uttalanden bidrar till att 
delaktiggöra sina yngre syskon. Det framgår inte helt om det är så, men man kan tänka sig att 
det äldre barnet känner att han talar även för sina syskon som inte är tillfrågade.  

6.3. Implikationer för forskning och praktik 
Som jag tidigare kommenterat innebär den kvalitativa ansatsen per definition en viss 
subjektivitet, särskilt som jag, på grund av konfidentialitetskravet, är den enda som vet vilka 
domar studien omfattar. Det gör det svårt för andra att bedöma den interna validiteten, något 
som jag ändå försökt motverka genom en så noggrann beskrivning av materialet som möjligt. 
För att möjliggöra kategorisering har jag också valt att behandla domarna efter övergripande 
teman, istället för att behandla varje dom för sig i analysen. Jag har som jag tidigare sagt 
också varit tvungen att separera delarna om umgänge från andra delar av domarna, för att vara 
säker på att det är just bilder av barn och barns delaktighet i umgängesfrågan, som jag 
undersökt. Risken med att behandla olika delar av samma material separat, är att en del av 
helheten och det större sammanhanget sannolikt går förlorat. Jag har ändå valt att göra på det 
här sättet, eftersom det bäst tjänar mitt syfte och eftersom det har varit svårt att hitta domar 
som enbart handlar om umgänge med umgängesstöd. Det har heller inte varit mitt syfte att 
analysera varje dom för sig, utan att leta efter övergripande teman i materialet som helhet. 
Som jag tidigare kommenterat gör det begränsade urvalet att det är svårt att dra några 
generella slutsatser utifrån mitt resultat. Jag tror ändå att studien just tack vare det begränsade 
materialet som möjliggjort en djupare analys, kan bidra till en åtminstone lite större förståelse 
av barns position i domar om umgängesstöd. Eftersom materialet är begränsat har jag inte 
heller kunnat dra några slutsatser av hur andra bakgrundsfaktorer än ålder bidrar till hur barn 
konstrueras och delaktiggörs. Det skulle vara intressant att genomföra en större studie där 
barns delaktighet och bilder av barn undersöktes utifrån ett intersektionalitetsperspektiv, 
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eftersom det skulle möjliggöra undersökandet av hur bakgrundsfaktorer som till exempel 
ålder, kön och etnicitet samverkar. 

Jag har konstaterat att mina resultat överensstämmer med vad tidigare forskning kommit fram 
till, framför allt när det gäller bilder av barn, samtidigt som de tidigare studierna är relativt få. 
Studierna som fokuserat barns delaktighet i domar om umgängesstöd är ännu färre och här är 
det främst Höjer och Röbäcks (2009) studie som är aktuell. Det behövs mer forskning om 
barns position vid insatsen umgängesstöd, men framförallt om hur barn delaktiggörs i domar 
om umgängesstöd. Mitt resultat visade också att barn i viss mån kan delaktiggöra sig själva 
och varandra och det skulle vara mycket intressant med en studie som tog fasta på hur detta 
sker i förhållande till insatsen umgängesstöd, både i domar, men även i den föregående 
vårdnadsutredningen. För att närmare utreda hur barn själva känner inför att välja mellan sina 
föräldrar i sammanhanget, vore det också intressant med en studie som fokuserade vad barn 
verkligen tycker om detta. Barns inställning här kan vara avgörande för att motivera att barn 
delaktiggörs i högre utsträckning, och också klarlägga på vilka villkor barnen själva vill delta. 
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