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Abstract 
The purpose of this study was to examine children's participation in court proceedings on 
supervised visitation and to analyse the descriptions of children in court verdicts. Eleven 
verdicts concerning supervised visitation resolved in 2014 were collected from two district 
courts in Stockholm County and studied with a qualitative textual analysis. The material was 
analysed with participation levels influenced by the ladder of participation for children 
developed by Roger Hart and with the theory of sociology of childhood. Our findings showed 
that children's opinions were mentioned in eight of the verdicts. In four verdicts the children's 
will influenced the courts decisions. The children’s will was in none of the verdicts 
determinant for the outcome. The children's level of participation had no correlation with their 
age. The children were often described as having universal needs rather than individual needs. 
The will of the children was in some verdicts invalidated by the court because of their age and 
their perceived lack of ability to understand what's best for them in the future. Our 
conclusions are that the court rarely described the children as independent actors or took the 
children's wishes into account. 
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Inledning 

I Sverige har vart fjärde barn särlevande föräldrar och ca 50 000 barn per år är med om att 
föräldrarna separerar (SCB, 2013; SCB, 2014:17). De flesta föräldrar som separerar fortsätter 
att ha gemensam vårdnad och kan själva besluta i frågor om barnets vårdnad, boende och 
umgänge. Det finns dock föräldrar som av olika anledningar inte klarar av detta och får dessa 
frågor avgjorda av domstol. Familjerättsliga tvister avseende barns vårdnad, boende och 
umgänge har de senaste åren ökat i Sverige. År 2014 avgjordes 5783 mål att jämföra med år 
2010 då 4126 mål avgjordes (Domstolsverket, 2015:14). Det innebär att allt fler barn berörs 
av konflikter mellan föräldrarna och långa domstolsprocesser. 

 

När det gäller tvister som behandlar barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor hos 
bedöms barn i vissa fall ha behov av att en utomstående person är med vid umgänget. Detta 
kallas i lagstiftningen för umgängesstöd och regleras i 6 kap. 15 c § FB (Föräldrabalken SFS 
1949:381). Umgängesstödet kan utformas på olika sätt, ofta är umgängesstödjaren med 
föräldern och barnet där de väljer att ha umgänge. Flera kommuner har dock en särskild 
umgängesstödsverksamhet för alla familjer som har umgänge med umgängesstöd 
(Socialstyrelsen, 2013:12). Syftet med umgängesstödet är att det ska bidra till trygghet för 
barn som kanske inte har en nära relation till föräldern, inte har träffat denne på lång tid eller 
när barnet av något annat skäl känner oro eller inte har tillit till föräldern. Umgängesstöd kan 
också användas när en förälders omsorgsförmåga ifrågasätts (prop. 2009/10:192 s.10 f, 29). 
Familjerna befinner sig ofta i en utsatt och svår situation. Vanligt förekommande situationer 
när umgängesstöd beslutas kan bland annat vara att det förekommit våld inom familjen, att en 
förälder missbrukar alkohol eller droger eller har en psykisk sjukdom (Andersson & Bangura 
Arvidsson, 2009:28; Birnbaum & Alaggia, 2006:122; Ekbom & Landberg 2007:29). Det 
förekommer att domstolen dömer till umgänge mot barnets vilja. Barn kan inte själva utkräva 
sin rätt att träffa en förälder som inte vill umgås med barnet.  

 

Barns delaktighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge har blivit alltmer framträdande 
sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter år 1990. Föräldrabalken har 
reformerats flera gånger för att stärka barnperspektivet i frågor som rör barn (Edwall 
Insulander, 2014:147 ff). Trots lagstiftningen på området tyder mycket på att barn inte görs 
delaktiga i familjerättsliga ärenden. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att inte i 
tillräckligt hög grad i praktiken implementerat barns rätt till delaktighet, speciellt i frågor som 
rör vårdnad, boende och umgänge (Barnrättskommittén, 2015:4 f). Anledningen till detta kan 
vara uppfattningen att barn behöver skyddas från att dras in i föräldrarnas konflikt och ta 
ställning till den. Det kan leda till att barn inte får tillräcklig information om situationen, inte 
blir lyssnade på eller får sina åsikter i frågan beaktade (Andersson & Bangura Arvidsson, 
2009; Ekbom och Landberg, 2007; Eriksson & Näsman, 2009; Röbäck, 2011). 
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Olika uppfattningar om barns behov av skydd och barns rätt till delaktighet kan utgöra ett 
dilemma som är svårt att lösa i familjerättsliga mål. I mål om umgängesstöd befinner sig ofta 
barnet och föräldrarna i en än mer utsatt och konfliktfylld situation än i vanliga 
umgängesärenden. Detta kan göra det svårare för socialtjänst och tingsrätt att delaktiggöra 
barn, bland annat eftersom andra omständigheter kan anses vara av större betydelse för 
beslutet. Socialtjänstens familjerättsliga enheter har ett stort ansvar att delaktiggöra barn i 
dessa processer eftersom de vanligtvis får i uppdrag att genomföra en utredning som utgör ett 
underlag när frågan avgörs av domstolen. Det är dock tingsrätten som har det slutliga ansvaret 
att beakta barns vilja och göra dem delaktiga. Av den anledningen är det viktigt att undersöka 
hur tingsrätten delaktiggör barn i dessa frågor. I denna studie undersöker vi barns delaktighet, 
i meningen hur deras röster hörs och hur deras vilja beaktas, i tingsrättens beslut om 
umgängesstöd. Vi relaterar även detta till vilka beskrivningar av barn som framkommer i 
tingsrättens bedömningar.  
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka barns delaktighet i beslut som fattas av tingsrätten i domar 
om umgängesstöd. 

Frågeställningar 

• Hur kommer barn till tals i tingsrättens beslut?  

• På vilket sätt tillmäts barns vilja betydelse i tingsrättens beslut?  

• Vilka beskrivningar av barn återfinns i tingsrättens bedömningar? 

Definition av delaktighet 

I studien definieras barns delaktighet utifrån olika nivåer. Delaktighet innebär i ett första steg 
att komma till tals, i nästa steg att få inflytande över beslutet, till att vara självbestämmande. 
Delaktighetsnivåerna bygger på Harts delaktighetsstege (1992:8) som utformats för att mäta 
barns delaktighet vilket redovisas närmare i avsnittet teoretiska perspektiv.   
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Juridisk kontext 

I denna del presenterar vi svensk lagstiftning och folkrättsliga bestämmelser som är aktuella i 
studien. Föräldrabalkens bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge samt 
umgängesstöd redovisas. Vi redogör även för bestämmelser i Barnkonventionen om barns rätt 
att komma till tals, om hur barnets vilja ska beaktas samt om begreppet barnets bästa. 
Avsnittet inleds med en kort genomgång av hur domstolsprocessen i familjerättsliga tvister 
avseende barns vårdnad, boende och umgänge är reglerad. 

Domstolsprocessen och barns processuella ställning 

Familjerättsliga tvister om barns vårdnad, boende och umgänge definieras enligt det svenska 
rättssystemet som civilrättsliga tvistemål. De tas upp i den tingsrätt där barnet har sin hemvist. 
Ärendet inkommer oftast till tingsrätten genom att den ena föräldern lämnar in en 
stämningsansökan mot den andre föräldern (Sveriges domstolar, 2015). Socialnämnden kan 
även väcka talan om umgänge mellan barn och föräldrar (6 kap. 15 a § FB). Föräldrarna har 
talerätt och blir parter i målet. Barn har inte egen talerätt i mål om vårdnad, boende och 
umgänge vilket innebär att barn inte har rätt att själva starta en process i domstol, framföra 
synpunkter eller överklaga beslut (prop. 1994/95:224 s.14 f). 

 

Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda (6 kap. 19 
§ FB). Vidare framgår att rätten, innan ett mål avgörs, ska ge socialnämnden tillfälle att lämna 
upplysningar. Detta gäller också när tingsrätten fattar interimistiska beslut, det vill säga 
tillfälliga beslut som ska gälla till dess att frågan avgjorts genom dom eller beslut, eller att 
föräldrarna träffat ett avtal (6 kap. 20 § FB). Rätten får, om det behövs en vidare utredning, 
uppdra åt socialnämnden eller annat organ att utse någon att verkställa den (6 kap. 19 § 3 st. 
FB). Oftast uppdrar tingsrätten åt socialtjänstens familjerättsliga enhet att genomföra en 
utredning. Det är genom utredningen, och eventuellt också genom parternas framställan, som 
tingsrätten oftast får information om barnets åsikter och vilja. Barn har dock möjlighet att 
höras i rätten om det finns särskilda skäl för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta 
skada av det (6 kap. 19 § 6 st.). I förarbetena uttalas dock att barn endast undantagsvis ska 
höras och att stor vikt då måste läggas vid barnets egen uttryckta vilja att medverka. Det är 
domstolens ansvar att avgöra om barnet kan ta skada av att höras och om barnet har den ålder 
och mognad som krävs. Barn yngre än 12 år bör, enligt lagens förarbeten, endast i 
undantagsfall medverka i en rättegång (prop. 1981/82:168 s.56 f). 

Barnets bästa 

Sverige ratificerade år 1990 FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och 
åtog sig att följa de åtaganden som konventionen omfattar. Barnkonventionen har inte antagits 
som svensk lag men vissa artiklar har transformerats till svensk lagstiftning som rör barn. Den 
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svenska lagstiftningen har anpassats för att stämma överens med artiklar i konventionen och 
alla tolkningar av lagen ska ske i enlighet med konventionen (Thorburn Stern, 2014:408 ff). 
Barnets bästa är en av grundprinciperna i Barnkonventionen och uttrycks i artikel 3. Av 
artikeln framgår att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
Enligt Barnrättskommittén (2013:10 f) framgår att i beslut som rör enskilda barn ska barnets 
bästa bedömas utifrån det specifika barnets omständigheter. Principen om barnets bästa är 
central och får inte likställas med andra hänsyn som kan beaktas.  

 

Barnets bästa ska enligt svensk lagstiftning vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende 
och umgänge. Att barnets bästa ska vara avgörande innebär, enligt lagstiftaren, att det inte 
anses finnas några andra intressen än barnets som kan beaktas vid bedömningen av barnets 
bästa i dessa mål och ärenden, till exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov 
av kontakt med barnet (6 kap. 2 a § FB; prop. 2005/06:99, s.85). Vidare framgår att det vid 
bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas avseende särskilt vid risken för att 
barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 
eller hålls kvar eller annars far illa. Om en sådan risk kan förutses ska den väga tungt i 
bedömningen om vad som är bäst för barnet (prop. 2005/06:99, s.86). Domstolen ska, enligt 6 
kap. 2 a § FB, fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna. Vidare måste vad som är barnets bästa avgöras i varje enskilt fall utifrån en 
bedömning som ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet 
självt får komma till tals. Både långsiktiga och kortsiktiga effekter av olika beslutsalternativ 
för barnet bör beaktas så långt det är möjligt. Begreppet barns bästa får, enligt lagens 
förarbete, inte redovisas slentrianmässigt och det betonas att domstolar och socialnämnder 
tydligt ska redovisa hur de resonerat i det enskilda fallet (prop. 2005/06:99, s.40). 

Barns rätt att komma till tals 

I artikel 12 i Barnkonventionen formuleras en annan grundläggande princip om att barn som 
är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. 
Barnet ska också ges möjlighet att höras i domstols- och administrativa förfaranden som rör 
barnet, antingen direkt, genom företrädare eller annat organ. FN:s Barnrättskommitté 
tydliggör att barnet har rätt att uttrycka sig, men ingen skyldighet att göra det. Barnet har 
också rätt till att informeras om vilka frågor som gäller, vilka valmöjligheter som finns, vilka 
beslut som kan komma att fattas och vad de kan få för följder för barnet (Barnrättskommittén 
2009:7 ff).  

 

Artikel 12 tillerkänner, enligt FN:s Barnrättskommitté, även mycket små barn rätten att 
uttrycka sina åsikter även om detta inte kan ske verbalt. Icke-verbal kommunikation som lek, 
kroppsspråk, ansiktsuttryck och teckningar kan erkännas och respekteras. 
Konventionsstaterna ska ha som utgångspunkt att barn är i stånd att bilda sina egna åsikter 
och ska erkänna deras rättigheter att uttrycka dessa, samt så långt som möjligt bedöma barnets 
kapacitet till detta. Staterna får inte utgå från att barn inte kan uttrycka sina åsikter och det är 
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inte barnets ansvar att först bevisa sin förmåga. Rätten att blir hörd måste också utövas på ett 
sådant sätt att barnet skyddas i de fall det finns risk för negativa konsekvenser, till exempel 
om barnet varit utsatt för övergrepp eller våld (Barnrättskommittén, 2009:8 f). FN:s 
Barnrättskommitté har också uttalat att all lagstiftning om skilsmässa och separation måste 
omfatta barnets rätt att bli hörd gentemot beslutsfattare och vid medling eftersom dessa beslut 
otvetydigt påverkar barnet (Barnrättskommittén, 2009:13 f). 

 

Av 6 kap. 19 § 4 st. FB framgår att barnets inställning, om det inte är olämpligt, ska försöka 
klarläggas i socialnämndens utredning och redovisas för rätten. Innan socialnämnden lämnar 
upplysningar inför ett interimistiskt beslut ska den, om det är lämpligt, höra föräldrarna och 
barnet (6 kap. 20 § 2 st. FB). I Socialstyrelsens allmänna råd rekommenderas att handläggaren 
i kontakten med barnet inför tillfälle att lämna upplysningar och i en utredning bör tala om 
hur och varför samtalet förs och låta barnet själv berätta om eller åskådliggöra hur barnet ser 
på sin situation och ge barnet möjlighet att förmedla sin inställning (Socialstyrelsen, 2012:10 
ff). 

Barns vilja och åsikter 

Enligt Barnkonventionens artikel 12 ska barnets åsikter beaktas i förhållande till ålder och 
mognad. Betydelsen av begreppet ”åsikter” skiljer sig från ”vilja”, som används i den svenska 
lagstiftningen. Begreppet vilja kan, enligt Singer (2012:33), anses avse något mer bestämt än 
åsikt och blir därmed svårare att identifiera. Enligt FN:s barnrättskommitté ska några 
specifika åldersgränser inte användas för barns delaktighet i beslutsfattande. Det innebär att 
barns förståelse inte görs beroende av deras ålder, utan det måste bedömas i varje enskilt fall. 
Med mognad avses förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en fråga och att barnet 
har kapacitet att uttrycka sina åsikter på ett rimligt och självständigt sätt. Ju mer resultatet 
bedöms påverka ett barns liv desto viktigare är det att göra en korrekt bedömning av barnets 
mognad (Barnrättskommittén, 2009:8 ff). Artikel 12 och artikel 3 om barnets bästa kan sägas 
komplettera varandra. Artikel 3 kan inte tillämpas utan att artikel 12 beaktas 
(Barnrättskommittén, 2009:16). Ett beslut ska alltid, enligt Barnrättskommittén (2013:20 f), 
ange sakförhållanden och vilka aspekter som ansetts relevanta i bedömningen av barnets 
bästa. Om ett beslut går emot barnets vilja bör anledningen till detta tydligt anges.  

 

Av föräldrabalken framgår i 6 kap. 2 a § att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av 
barnets ålder och mognad. Som tidigare nämnts ska den som verkställer utredningen försöka 
klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten, om det inte är olämpligt (6 kap. 19 § 
3 st. FB). I förarbeten till lagen tydliggörs att detta inte innebär att utredaren ska få barnet att 
ta ställning till hur domstolen bör döma. Utredaren måste försöka få en sådan kontakt med 
barnet så det är möjligt att dra slutsatser om barnet har en vilja som bör tillmätas betydelse för 
beslutet (prop. 1994/95:224 s.33). 
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Umgängesstöd 

I artikel 9 i Barnkonventionen framgår att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att 
barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt som 
möjligt tillgodoses. Enligt 6 kap. 15 § FB har barn rätt till umgänge med en förälder som det 
inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra 
eller genom att de har annan kontakt, till exempel genom telefon eller videosamtal. 

 

Enligt 6 kap. 15 c § FB får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses 
av socialnämnden ska medverka vid umgänget, så kallat umgängesstöd. Ett sådant beslut ska 
gälla för en viss tid. Efter rättens beslut om umgängesstöd ska socialnämnden utse en viss 
person att medverka vid umgänget. Socialnämnden ska även följa upp hur umgänget fungerar 
och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt. Vidare framgår av lagen att innan ett 
beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden. Enligt 
förarbeten bör socialnämnden i sitt yttrande ange om det tänkta umgänget är praktiskt 
genomförbart, inte sin inställning till om umgänge med umgängesstöd är lämpligt eller inte 
(prop. 2009/10:192, s. 13). 

 

Av förarbeten framgår att det är barnets behov av umgängesstöd som ska vara avgörande och 
att domstolen alltid ska göra en bedömning om det enskilda barnet verkligen har behov av 
stödet (prop. 2009/10:192, s.10 f). Vidare framgår att barnet kan behöva umgängesstöd för att 
inte behöva uppleva konfliktfyllda konfrontationer mellan föräldrarna eller om barnet av 
någon anledning känner oro över umgänget. Barnets oro kan exempelvis bero på att något 
umgänge med föräldern inte skett under lång tid eller att boendeföräldern känner en oro över 
att umgänge genomförs och överför sin oro till barnet. Umgängesstöd kan även aktualiseras 
då det kan antas att umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende är bristande. Det 
är barnets intressen som ska tillmätas betydelse vid behovsprövningen av umgängesstöd, inte 
föräldrarnas. Umgängesstödet ska inte uppfattas som en person med särskilt mandat att fysiskt 
förhindra att barnet bortförs eller kränks. Dessa omständigheter måste beaktas då domstolen 
överväger om umgängesstöd är en lämplig lösning. Umgängesstöd är inte ett alternativ om 
barnet inte kan antas vara tryggt utan sådant skydd (prop. 2009/10:192, s.11). 

 

Ett förordnande om umgängesstöd ska gälla för viss tid och bör, enligt lagstiftningen, vara en 
tillfällig åtgärd för att få umgänget att fungera. Domstolen bör således göra en bedömning av 
om det finns förutsättningar för att umgänget efter viss tid övergår till att bedrivas i en annan 
form. Umgänget måste kunna förväntas normaliseras under det närmaste året och domstolen 
bör inte besluta om umgänge med umgängesstöd för längre tid än så. En viss flexibilitet bör 
dock finnas då det kan förekomma fall med speciella omständigheter vilket medför att 
umgängesstöd bör pågå något längre (prop. 2009/10:192, s 12). 
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Det finns endast en dom i Högsta domstolen (HD) som berör umgängesstöd från de senaste 15 
åren. Fallet behandlar risken för att ett barn far illa kontra barnets behov av umgänge med en 
förälder som denne inte bor med. Högsta domstolen dömde, trots att de ansåg att det fanns en 
konkret risk för att ett treårigt barn skulle fara illa på grund av faderns personlighet, till 
umgänge med kontaktperson1. Domstolen motiverade detta med hänsyn till barnets intresse av 
kontakt med fadern och att det skulle vara barnets bästa att umgänge med kontaktperson 
skulle ske tre timmar varannan vecka (NJA 2003 s.372). 

                                                        
1 Innan umgängesstöd infördes i FB 2010 kunde domstolen föreskriva att umgänge skulle ske i närvaro av 

kontaktperson. Domstolen kunde dock inte ålägga socialnämnden att utse en kontaktperson. 
Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) förutsätter också parternas samtycke (Singer, 
2012:141). 
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning om upplevelser av umgängesstöd och barns 
delaktighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Frågor om vårdnad, boende och 
umgänge är nära sammankopplade och berörs ofta samtidigt i familjerättsliga processer. 
Studier som handlar om familjerättsliga utredningar har också inkluderats då utredningen ofta 
blir avgörande för möjligheten för barn att komma till tals i domstolen. Vi har tematiserat 
resultaten av den tidigare forskningen under rubrikerna umgängesstöd, barns delaktighet i 
ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt perspektiv på barn. Under rubriken urval av 
studier redovisas närmare studiernas tillvägagångssätt. Nedan redogör vi även för hur vi har 
sökt efter litteratur. 

Sökprocess  

Vi har sökt efter tidigare forskning i databaserna Proquest Social Sciences, EBSCO, Google 
Scholar och Stockholms Universitets biblioteksdatabas. De sökord vi har använt är: 
umgängesstöd, barns umgänge, vårdnadstvist, kontaktperson vid umgänge, umgängestvister, 
barns delaktighet, barns rätt, barnperspektiv, barns perspektiv, supervised visitation, custody 
dispute, child* rights, child* will, child* participation, legal system, court, custody, access, 
visitation. 

 

Sökorden har använts både i kombinationer och var för sig. Vi har gjort avgränsningar i 
sökningarna genom att enbart söka efter litteratur som är kollegialt granskad och en 
tidsmässig avgränsning från och med år 2000-2015. Detta eftersom det framförallt inom 
forskning om barns delaktighet finns mycket litteratur och att lagstiftning och praxis ändras 
över tid. Vi har också granskat referenslistor i relevanta studier för att hitta ytterligare 
litteratur. 

Avgränsningar 

Vi har i forskningsöversikten inte redovisat forskning utgiven av forskning- och 
utvecklingsenheter samt begränsat antalet studier genomförda av myndigheter. Vi har också 
valt bort avhandlingar som berör ämnet då de skrivits innan lagändringar i föräldrabalken och 
bedömts avlägsna syftet med vår studie.  

Urval av studier 

Forskningen om umgängesstöd har framförallt haft en explorativ ansats eftersom forskningen 
på området är begränsad (Andersson & Bangura Arvidsson, 2008, 2009; Birnbaum & 
Alaggia, 2006; Forsberg & Pösö, 2008). Andersson och Bangura Arvidsson, forskare i socialt 
arbete, har genomfört flera studier om umgängesstöd. Genom att intervjua 
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familjerättssekreterare och kontaktpersoner samt genom aktstudier och enkäter till 
boendeföräldrar och barn har syftet varit att undersöka dels professionellas inställning till 
insatsen och dels betydelsen av umgängesstöd för barn (Andersson & Bangura Arvidsson, 
2008, 2009). De enkäter som riktats till boendeföräldrar och barn har dock ett begränsat antal 
respondenter. Det framkommer inte hur många enkäter som skickades ut till föräldrar men 
endast 24 föräldrar besvarade enkäten. 32 barn tillfrågades varav endast elva besvarade 
enkäten. Anledningen till den låga svarsfrekvensen tror forskarna kan vara att två tredjedelar 
av barnen var under sex år (Andersson & Bangura Arvidsson, 2009:27). Trots det låga antalet 
respondenter anser vi att studiens slutsatser är relevanta, dels eftersom forskarna har haft en 
kvalitativ ansats och dels eftersom de har använt en kombination av aktstudie och enkätstudie. 
Detta kan öka tillförlitligheten i slutsatserna (Andersson & Bangura Arvidsson, 2009:34; 
Larsson, 2005:117).  

 

Det finns få studier som har undersökt barns upplevelse av umgängesstöd genom intervjuer 
med barn. En av de studier som finns i Sverige är gjord av psykoterapeuterna Ekbom och 
Landberg (2007) som i ett projekt initierad av Rädda Barnen i samarbete med Socialstyrelsen 
studerat hur umgänge med kontaktperson fungerar i praktiken samt hur insatsen påverkat 
umgänget med umgängesföräldern på sikt. De har gjort intervjuer med elva barn, 26 
boendeföräldrar och umgängesföräldrar till sex barn som har erfarenhet av kontaktperson vid 
umgänge. Deras teoretiska antaganden grundar sig framförallt på anknytningsteori och 
traumatisering (Ekbom & Landberg, 2007:21 ff). Med anledning av att barnintervjuer är 
ovanliga har vi inkluderat denna studie i forskningsöversikten trots att den är utgiven av 
Rädda barnen som är en intresseorganisation som inte bedriver oberoende forskning. 

 

Forsberg och Pösö (2008), forskare i socialt arbete, har genomfört en studie om barns 
upplevelse av umgängesstöd i Finland genom att intervjua 17 kontaktpersoner i fokusgrupper. 
Det bör dock beaktas att det inte är barnens egna ord som undersöks utan vuxna som 
beskriver barn. Vad gäller annan internationell forskning har vi tagit del av två kanadensiska 
kunskapsöversikter i socialt arbete. Birnbaum och Alaggia (2006) har sammanställt resultat 
från elva tidigare studier och sex statliga dokument om umgängesstöd (supervised visitation) 
från främst USA, Kanada, Australien och Storbritannien. Birnbaum och Saini (2012) har 
också genomfört en större kunskapsöversikt där de undersökt barns röster i vårdnadsärenden 
under de senaste 20 åren. I studien ingår 36 studier från elva länder. Cashmore och Parkinson 
(2009) har i en studie från Australien undersökt barns delaktighet i familjerättsliga tvister 
genom intervjuer med 90 föräldrar och 47 barn och ungdomar som hade fått ett 
familjerättsligt ärende avgjort under det senaste året. Det framgår inte närmare hur urvalet har 
gått till, vilket gör att det inte går att veta vilka familjer som ingår i studien och vilka som 
valts bort.  

 

Barnombudsmannen (2005) har gjort en statistisk genomgång av 504 domar och 221 
socialnämndutredningar gällande vårdnad- boende och umgänge från 2002. Syftet med 
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studien var att undersöka rättstillämpningen och de problem som kan finnas i de fall där det 
förekom uppgifter om våld i familjen. Även Ekbom och Landberg (2007) har i sin studie 
granskat domar och utgått från samma material som Barnombudsmannen. Vi är medvetna om 
att studien är utgiven av myndighet men vi har ändå inkluderat denna studie eftersom studien 
statistiskt undersökt ett stort antal domar och det finns få liknande studier. Huvudfokus för 
undersökningen har varit vårdnadsfrågor, men boende, umgänge och umgänge med 
kontaktperson har också berörts. Det ska dock framhållas att lagstiftningen har förändrats på 
flera punkter sedan denna studie gjordes, till exempel avseende tydligare krav på 
riskbedömning. 

 

I en studie från Socialstyrelsen (2014) undersöks barns delaktighet i utredningar om vårdnad, 
boende och umgänge genom en enkät till Sveriges kommuner, med svar från 79 %, och en 
granskning av 130 utredningar i 15 slumpvis utvalda kommuner och 65 domar. Kommunerna 
har dock själva tagit fram utredningarna som granskas vilket begränsar dess representativitet.  

 

Eriksson och Näsman (2009) forskar inom socialt arbete och har genom intervjuer med barn 
undersökt hur barn som har upplevt våld i familjen upplever en familjerättslig utredning, hur 
de bemöts och vilka strategier barnen använder. De har gjort intervjuer med 14 barn och har 
fått information från tre barn som valde att svara skriftligt genom ett frågeformulär. I urvalet 
har de valt bort mycket utsatta barn och barn som har skyddade personuppgifter. Tre av 
barnen har kontaktats genom professionella kontakter och övriga genom tingsrättsdomar från 
år 2003-2006. Eftersom våld i familjen är en vanlig orsak till att umgängesstöd beslutas har vi 
inkluderat denna studie i forskningsöversikten. Eriksson och Näsman analyserar intervjuerna 
utifrån ett omsorgsperspektiv där barn beskrivs som objekt beroende av vuxnas omsorg kontra 
ett rättighetsperspektiv som istället ser barnet som medborgare och aktör. De har 
operationaliserat dessa begrepp genom att använda Harts stege som beskriver olika nivåer för 
delaktighet. 

 

Röbäck (2011, 2012), också forskare i socialt arbete, har studerat 77 verkställighetsdomar2, 46 
från 2001 och 31 från 2007. Syftet var att undersöka barns delaktighet och professionellas 
bedömningar om barn och deras situation samt att undersöka eventuella skillnader efter 
reformen av föräldrabalken 2006 som förstärkte att barnets bästa ska vara avgörande för 
besluten. Hon utgår från den barndomssociologiska teorins syn på barn som sociala aktörer 
och Harts stege för delaktighet (Röbäck, 2011:21 ff, 2012:55 ff). Sundhall (2012) har i sin 
avhandling i genusvetenskap bland annat undersökt hur barns ålder och kön har betydelse för 
deras delaktighet genom att granska 28 familjerättsliga utredningstexter från 2003-2005 med 
hjälp av narrativ teori och kritisk lingvistik. 

                                                        
2 Om en förälder inte följer avtal eller dom kan den andre föräldern ansöka om verkställighet enligt 21 

kap. FB. Vite eller polishämtning kan användas som tvångsmedel.  
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Umgängesstöd 

Forskningen visar entydigt att det vanligaste är att det är mamman som barnet bor hos och 
pappan som är umgängesförälder (Andersson & Bangura Arvidsson, 2009:28; Ekbom & 
Landberg 2007:29; Forsberg & Pösö, 2008:55; Röbäck, 2011:7). Djupa konflikter mellan 
föräldrarna och våld och hot inom familjen är vanligt förekommande i ärenden som rör 
umgängesstöd. Även missbruk eller psykisk sjukdom hos umgängesföräldern och risk för att 
barnet ska bli utsatt för övergrepp eller bortfört kan utgöra skäl till umgängesstöd (Andersson 
& Bangura Arvidsson, 2008:31, 2009:28; Birnbaum & Alaggia, 2006:122; Ekbom & 
Landberg 2007:29; Socialstyrelsen, 2004:23). Syftet med umgängesstöd är att barnet ska 
kunna skapa eller behålla en relation till sin förälder, men i Ekbom och Landbergs (2007:34 f) 
uppföljning fyra år efter en dom om umgängesstöd hade majoriteten av barnen lite eller ingen 
kontakt med umgängesföräldern. 

 

Generellt i forskningen konstateras att barnen tycker att umgängesstödet inger trygghet vid 
umgänget, oavsett barnets inställning till umgänget. Även boendeföräldrar framhåller trygghet 
som en positiv aspekt av umgängesstödet (Andersson & Bangura Arvidsson, 2009:31 f, 
Ekbom & Landberg, 2007:35, 41 ff). I Anderssons och Bangura Arvidssons (2009:30 ff) akt- 
och enkätstudie framkommer att umgängets och umgängesstödets betydelse för barnen kunde 
vara både positiv och negativ. De lyfter också fram att barnen i enkätstudien i lägre grad än 
sina boendeföräldrar ansåg att det var viktigt att träffa umgängesföräldern. De skriver också 
att umgänget för barn många gånger kanske inte är så viktigt som professionella vill göra 
gällande. Trots att umgängesstödet är tänkt att vara till för barnets skull riskerar det att snarare 
handla om föräldrars rätt till sina barn (Andersson & Bangura Arvidsson, 2008:205, 2009:34). 

 

I Forsberg och Pösös (2008:54 ff) intervjuer med kontaktpersoner framkommer beskrivningar 
av rädda barn som får panik, gråter eller gömmer sig under umgängestillfället. Barn kan också 
bli förvirrade om de inte erhållit information om upplägget för mötet. En del barn som 
upplevts som rädda och förvirrade de första träffarna har i vissa fall med tiden kunnat slappna 
av mer och ge uttryck för glädje. I vissa fall upplevs barnen som ansvarstagande, de beskrivs 
exempelvis korrigera förälderns beteende för att se till att mötet sker på ett bra sätt. Detta 
framkommer även i Ekbom och Landbergs (2007:48 ff) intervjuer där det av barnens 
beskrivningar framgår att vuxnas behov ofta går före barnens och vissa barn känner sig 
pressade att ansvara över föräldern. 

 

Boendeföräldrars upplevelse av umgängesstöd är generellt negativ (Andersson & Bangura 
Arvidsson, 2009:34; Ekbom & Landberg, 2007:35 f). Boendeföräldrar har framhållit få 
positiva kommentarer kring umgänget och ofta påpekas negativa reaktioner hos barnet som 
rädsla och oroskänslor. Boendeföräldrar känner ofta ett stort ansvar att uppmuntra barnet till 
umgänge med den andre föräldern. I Andersson och Bangura Arvidssons studie (2009:32 f) 
framgår samtidigt att föräldrarna anser att det är viktigt att barn i allmänhet har kontakt med 
båda sina föräldrar. 
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Barns delaktighet i ärenden om vårdnad, boende och umgänge 

Generellt visar forskningen att barn själva upplever att deras röster inte hörs och att de inte 
blir lyssnade på i familjerättsliga processer. Däremot vill de bli lyssnade på, även om de inte 
kan bestämma själva (Andersson & Bangura Arvidsson, 2009:33; Birnbaum & Saini, 
2012:402 f; Ekbom & Landberg, 2007:50 ff; Eriksson & Näsman, 2009:34 f). I Ekbom och 
Landbergs (2007:32) granskning av domar framkommer att det är ovanligt att domarna ger en 
bild av barnet eller barnets inställning till umgänge. I en granskning av utredningar och 
efterföljande domar framgår att familjerätterna nästan alltid samtalar med barnen, men yngre 
barn anses ibland vara för små för att samtala med. I 65 % av de granskade utredningarna 
lyfter familjerätten fram barns perspektiv och vilja på ett bra sätt, men att detsamma bara 
gällde 20 % av domarna (Socialstyrelsen, 2014:17 ff). I Barnombudsmannens (2005:29) 
studie av umgängesärenden framkommer att det är få fall då tingsrätten beslutar att inget 
umgänge ska ske. I de fallen har tingsrätten ofta tagit fasta på äldre barns uttryckta vilja att 
inte ha umgänge. 

 

Cashmore och Parkinson visar i sin studie att 60 % av de intervjuade barnen ansåg att de hade 
fått lite eller ganska mycket att säga till om i någon del av processen om var de skulle bo eller 
hur de skulle ha umgänge med en förälder. Majoriteten av de intervjuade barnen och 
föräldrarna tyckte att barn bör bli lyssnade på i familjerättsliga processer. Barnen uttryckte ett 
behov av bekräftelse och menade att det är deras liv det handlar om. Barnen kunde också 
uppleva svårigheter med att bli tillfrågade eftersom de inte vill vara orättvisa mot eller såra en 
förälder. Barn i familjer med svåra konflikter och som upplevt våld uttryckte i högre grad att 
de ville ha mer att säga till om i beslutet. Föräldrarna uttryckte risker för att barnen ska bli 
påverkade av en förälder (Cashmore & Parkinson, 2009:18 f). Barn vill generellt bli 
behandlade med respekt och bli involverade i processen, men de kan också känna sig utsatta. 
Om de tilldelas ett för stort beslutsansvar riskerar de att hamna i en lojalitetskonflikt. 
Familjevåld eller djupa konflikter kan, enligt Neale och Smart (i Birnbaum & Saini, 
2012:406), också vara anledningar när barn inte vill vara beslutsfattande, men de vill ändå bli 
tillfrågade. 

 

Röbäck (2011:18) visar att barns vilja kan utläsas i mindre än hälften av 
verkställighetsdomarna från 2001 och 2007. Däremot har barns vilja, när den framgår, fått 
större betydelse i domarna från 2007. I flera fall från 2007 skriver tingsrätten att barnets vilja 
bör beaktas oavsett eventuell påverkan från förälder, vilket också är en skillnad mot domarna 
från 2001 då tingsrätten ifrågasätter och diskvalificerar barnets vilja på den grunden. Ett annat 
resultat är att barnets vilja 2001 tolkades som verklig om barnet var positiv till umgänge, men 
aldrig i de fall där barnet var negativ (Röbäck, 2011:14 f, 18 f). Detta överensstämmer också 
med de resultat som Sundhall (2012:107) presenterar. Hon skriver att när barn är positiva till 
umgänge hänvisar inte utredarna till deras ålder som ett sätt att undergräva barnets vilja. Det 
ska dock beaktas att Sundhalls material är skrivet innan lagändringar i föräldrabalken 2006 
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om att barnet bästa ska vara avgörande och att barnets vilja ska beaktas i förhållande till ålder 
och mognad. 

 

Röbäcks (2011:18) resultat visar även att barnens ålder inte i sig är något skäl till varför barns 
vilja inte redovisades i domarna eftersom det fanns barn i alla åldrar vars vilja inte framkom. I 
de fall då barns vilja fick avgörande betydelse var barnen 10-15 år. Ålder var dock inte en 
garanti eftersom det fanns barn även över tolv som inte fick sin vilja beaktad. 

Perspektiv på barn 

Eriksson och Näsmans (2009:34 f) slutsatser utifrån intervjuer med barn visar att det är svårt 
för utredarna att bemöta barn som offer och som aktörer. Att både se och giltiggöra deras 
utsatthet samtidigt som de inbjuds till att vara delaktiga i processen framstår som det minst 
problematiska från barnens perspektiv men också som det svåraste för utredarna att 
åstadkomma (Eriksson & Näsman, 2009:34 f). Detta dilemma framkommer även i Röbäcks 
(2012:89 ff) granskning av domar.  

 

Sundhall (2012:174) skriver att familjerätten präglas av en vuxenhegemoni och att barn 
många gånger ställs utanför utredningarna, trots att det är deras framtid som ska avgöras. 
Många barn får inte möjlighet till delaktighet och de beskrivs många gånger som objekt i 
utredningen (Sundhall, 2012:108). Anledningen till den låga delaktigheten förklarar Sundhall 
(2012:173) med normer och föreställningar om vad barn är och vad barn behöver. Barn ses 
som universella i den meningen att de anses dela egenskaper, karakteristika och 
förutsättningar. 

 

Röbäck (2011:19 f) visar att tingsrättens argumentation har förändrats till att i större 
utsträckning beakta barnets situation och risk för utsatthet här och nu. I domarna från 2001 
kunde tingsrätten bevilja verkställighet med hänvisning till att barnet löper risk att på längre 
sikt förlora en förälder, vilket inte skedde 2007. Genom att beakta både barns vilja och risken 
för övergrepp kunde rätten kombinera ett omsorgs- och delaktighetsperspektiv om de har 
fokus på situationen här och nu istället för på långsiktiga risker. Röbäck (2012:89 ff) har 
också gjort en fördjupad analys av tre av domarna från studien 2001 som beskrivits ovan. 
Röbäck finner att domstolarna präglas av en familjerättsdiskurs som har fokus på den 
separerade familjen och barns generella behov av kontakt med båda sina föräldrar. 
Principerna om barnskydd framkommer dock också då det finns en risk riktat mot barnet. 
Domstolen tenderar att bortse från våld och är mer inriktad på att hitta långsiktiga lösningar. 

Sammanfattning 

Resultaten i den tidigare forskningen visar att barn inte i någon större utsträckning kommer 
till tals i ärenden om vårdnad, boende och umgänge och att barns vilja sällan får någon 
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avgörande betydelse för besluten. Ett särskilt dilemma tycks vara att kunna skydda barn från 
föräldrars konflikt och samtidigt göra barn delaktiga i vårdnadsprocessen. I ärenden som 
gäller umgängesstöd befinner sig barnen ofta i en extra utsatt situation vilket tydliggör detta 
dilemma. Röbäck (2011) och Eriksson och Näsman (2009) har haft barndomssociologisk teori 
och Harts delaktighetsstege som teoretiska utgångspunkter. Dessa perspektiv synliggör barnet 
som en aktör och fokuserar på delaktighet. Föreliggande studie ansluter sig till den 
forskningen och kan bredda kunskapen om umgängesstöd och framförallt barns delaktighet i 
dessa ärenden med fokus på barnets situation här och nu. Detta kan ge nya infallsvinklar i 
olika sätt att se på barn.  

 

Sammantaget kan konstateras att forskningen om insatsen umgängesstöd i Sverige är 
begränsad och det har påtalats ett behov av mer forskning. Forskningen om umgängesstöd är i 
huvudsak utförd genom enkäter och intervjuer, som ger viktig upplevelsebaserad kunskap. 
Det behövs fler studier som granskar domar eftersom det kan ge viktig kunskap om hur 
domstolen faktiskt dömer och delaktiggör barn. Det finns få nyare studier om barns 
delaktighet i vårdnad, boende och umgängesfrågor och i och med att lag och praxis ändras är 
det viktigt med fler studier som undersöker detta.  
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Teoretiska perspektiv 

I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda oss av för att 
analysera materialet. I avsnittet beskrivs delaktighetsnivåer avsedda att konkretisera barns 
delaktighet i tingsrättsdomarna. Dessa har utformats utifrån Roger Harts (1992:8) 
delaktighetsstege som beskrivs nedan. I avsnittet beskrivs även med utgångspunkt från 
barndomssociologisk teori hur barn och barndom kan betraktas som sociala konstruktioner, 
som objekt eller subjekt samt vilken betydelse ålder och tid kan ha för konstruktionerna. Den 
barndomssociologiska teorin kan i förhållande till barns delaktighet bidra till nya sätt att se på 
barn och deras aktörskap. 

Harts delaktighetsstege 

Roger Hart är professor i psykologi och har forskat om barns deltagande och utveckling i 
relation till sin omgivning (Hart, 1992:39). Hart (1992:5) anser att barn behöver erfarenhet av 
deltagande i demokratiska processer med vuxna. De kan inte förväntas bli ansvarsfulla, 
deltagande vuxna utan tidigare erfarenhet av den kunskap och ansvar som ett sådant 
deltagande kan innebära. Barn är i enlighet med Barnkonventionen självständiga subjekt som 
har rätt att delta och Hart menar att barn därför också behöver lära sig vilket ansvar som 
deltagande innebär. Hart menar att barns kapacitet och möjligheter till delaktighet utvecklas i 
samspel med vuxna. Barns utveckling kan inte heller, enligt Hart, mätas i ålder, eftersom barn 
utvecklas i olika takt. Hart menar dock att det är viktigt att känna till de viktigaste stegen i 
barns utveckling. Det som framförallt har betydelse för barns möjligheter att vara delaktiga är, 
enligt Hart, deras förmåga att förstå andras perspektiv (Hart, 1992:31 f). 

 

Delaktighetsstegen är ett verktyg som Roger Hart (1992:9) har utformat för att kunna mäta 
barns delaktighet i olika typer av situationer. Delaktighetsstegen består av åtta nivåer. De tre 
lägsta nivåerna innebär att barn inte är delaktiga och de fem övre att barn är delaktiga. De tre 
lägsta nivåerna på delaktighetsstegen ger exempel på situationer där barn kan uppfattas som 
delaktiga trots att de inte är det i någon verklig mening. Barnen är snarare objekt i situationer 
initierade och styrda av vuxna. Den lägsta nivån benämns som manipulation. Om barnen inte 
förstår vad saken rör kan de inte heller förstå varför de utför något. Ett exempel är när barn 
bär plakat med politiska budskap utan att veta någonting om vad budskapet innebär. Nästa 
nivå benämns som dekoration vilket skiljer sig från manipulation på så vis att vuxna i detta 
fall inte låtsas som att det är barnen som står bakom budskapet som förs ut. Barnen används 
för att stärka de vuxnas budskap, till exempel när barn har en t-shirt med ett budskap eller 
uppträder på olika evenemang. Den tredje nivån benämns som symbolvärde. I dessa fall har 
barnen getts utrymme att tala men har haft väldigt lite eller inget utrymme att bestämma 
innehåll eller sätt att utrycka sig. Barnen har dessutom väldigt lite eller inget utrymme att 
uttrycka sina egna åsikter. Det kan till exempel röra sig om situationer när barn är med för att 
tala på konferenser i syfte att öka publiciteten (Hart, 1992:9 f). 
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För att barn överhuvudtaget ska anses vara delaktiga beskriver Hart (1992:11) fyra krav som 
måste uppfyllas; barnen måste förstå intentionerna med situationen, barnen ska veta vem som 
fattat beslut avseende deras medverkande och varför, barnen ska ha en meningsfull roll och 
barnen ska frivilligt ha valt att medverka samt förstått vad situationen innebär. Första nivån på 
den del av delaktighetsstegen som innebär att barn är delaktiga benämns som anvisad men 
informerad. Detta innebär att barnen fått instruktioner om vad de ska göra men till skillnad 
från de lägre nivåerna har även de fyra huvudkrav som nämnts ovan uppfyllts. Nästa nivå 
benämns som konsulterad och informerad. Situationen är då utformad och styrd av vuxna 
men barnen förstår hur allt går till och deras åsikter tas på allvar. Den sjätte nivån benämns 
som initierat av vuxna, delade beslut med barn och är den första nivån där barnen, enligt Hart, 
är delaktiga i verklig mening eftersom beslut då fattas tillsammans med barnet. Nästa nivå 
benämns som initierat och styrt av barn. Barnet har då själv initierat situationen och styr den 
samt har inflytande över de beslut som fattas. Den sista nivån benämns som initierat av barn, 
gemensamma beslut med vuxna. Här har barnet, liksom förra nivån, initierat situationen och 
styr den men har inte bara inflytande över de beslut som fattas utan fattar beslut tillsammans 
med vuxna (Hart, 1992:12 ff). 

 

Lotta Dahlstrand (2004) har i sin avhandling om barns deltagande i familjerättsliga processer 
utformat en modifierad version av Harts (1992) delaktighetsstege. I Dahlstrands stege kan 
barn i familjerättsliga processer inta tre olika roller. Den första rollen, barn som informant, 
innebär att barn ges möjlighet att berätta om sin situation och om eventuella önskemål och 
åsikter. Barnets åsikter vägs in i den allmänna bedömningen om vad som är barnets bästa. I 
rollen som medaktör har barnet en medbestämmanderätt, vilket innebär att det läggs stor vikt 
vid barnets åsikter och önskemål, men de är inte ensamt avgörande. Den tredje rollen, barnet 
som aktör, ger barnet självbestämmande i den meningen att barnet anses kompetent nog att 
fatta egna beslut. Barnet själv ges tolkningsföreträde om vad som är bäst för det (Dahlstrand, 
2004:54 f). 

Delaktighetsnivåer 

Med utgångspunkt från Hart (1992) och Dahlstrand (2004) har vi utformat fyra olika 
delaktighetsnivåer barnen kan uppnå. Det första nivån motsvarar Harts (1992) tre första steg, 
och de övriga tre nivåerna är i stort sett detsamma som nivå fyra, fem och sex i Harts 
delaktighetsstege. Vi har utgått från Dahlstrands (2004) delaktighetsroller i de tre högsta 
nivåerna. Vårt material ger inte den information som krävs för att bedöma delaktigheten enligt 
Harts (1992) delaktighetsstege och Dahlstrands (2004) roller var inte direkt tillämpbara på 
vårt material. Vi utformade nivåerna genom ett empirinära förhållningssätt vilket innebär att 
vi har låtit materialet styra vilka delaktighetsnivåer som skapades. 
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Den första nivån beskrivs som ej delaktig vilket innebär att barnets åsikter eller vilja inte 
framkommer i domen. Den andra nivån kallar vi för informatör. Den innebär att barnens 
åsikter eller vilja framkommer på något sätt, men den ges ingen betydelse för beslutet. Den 
tredje nivån beskrivs som inflytande vilket innebär att barnets uttalade vilja beaktas i beslutet. 
Den fjärde nivån benämns självbestämmande. Den innebär att barnets vilja är avgörande för 
beslutet. I likhet med Dahlstrands (2004:55) beskrivna aktörsroll ges barnet tolkningsföreträde 
om vad som är bäst för barnet. Vi kommer att undersöka om barn i domarna överhuvudtaget 
ges en röst, om deras vilja får betydelse för beslutet eller om deras vilja blir avgörande för 
beslutet. Vi konkretiserar dessa olika aspekter av delaktighet med hjälp av dessa 
delaktighetsnivåer. 

Socialkonstruktionistiska utgångspunkter på barn och barndom 

Inom barndomssociologin beskrivs barndom som en social konstruktion vilket innebär att 
barndomen varken anses naturlig eller universell. Barndomen uppfattas ha en strukturell och 
kulturell betydelse, som kan variera över tid och ha olika betydelse i olika samhällen (Prout & 
James, 1997:7f). Barndomssociologin växte sig starkare framförallt under 1990-talet som en 
reaktion på de utvecklingspsykologiska diskurser som länge dominerat forskning om barn och 
barndom (Prout & James, 1997:9 ff). I denna studie kommer vi att utgå från det 
barndomsperspektiv som benämns som "the socially constructed child" (James & James, 
2004:60; James, Jenks & Prout, 1998:26 ff) Den positionen utgår från att allt som vi idag 
anses "veta", att barn och barndom är, bygger på antaganden som formats av den sociala, 
politiska, historiska och moraliska kontexten. Meningen med teorin är att ifrågasätta eller 
dekonstruera alla förgivet tagna uppfattningar om barn och barndom i en viss kontext (James 
& James, 2004:60; James, Jenks & Prout, 1998:27). 

 

Inom barndomssociologin kan antingen mångfalden av olika barndomar betonas eller vikten 
av att se det gemensamma i barndomen som en social kategori (James & James, 2004:20, 48). 
James och James (2004:14 f) kritiserar den universella bilden av "barnet" och "barndomen". 
De menar att trots att barndomen som en social kategori alltid finns i olika tider och 
samhällen kommer barndomens innehåll och betydelse att variera beroende på hur barndom 
definieras genom lagstiftning, diskurser och sociala praktiker. Barns upplevelse av sin 
barndom ser olika ut beroende på olika sociala förhållanden. Även strukturella och kulturella 
förhållanden som klass, kön, etnicitet och hälsa kan ha betydelse för upplevelsen av 
barndomen (James & James, 2004:20 ff). Men med ett alltför stort fokus på mångfalden av 
barndomar kan, menar författarna, det som faktiskt förenar barn glömmas bort. James och 
James anser också att "lagen" är det huvudsakliga instrumentet för att upprätthålla den sociala 
ordningen. Lagen, i deras mening, omfattar både den formella lagstiftningen men också mer 
informella regleringar, religiösa såväl som sekulära, som finns i ett samhälle. Genom lagen 
regleras barns vardagsliv och de sociala relationerna mellan individer och staten (James & 
James, 2004:48 ff). Enligt teorin konstrueras barndom genom lag och lagen speglar sociala 
förhållningssätt och de vuxnas perspektiv på barndom (James & James, 2004:75). 
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Barn som aktörer eller skyddsbehövande 

En viktig utgångspunkt i barndomssociologin är att barn ses som aktiva sociala aktörer (Prout 
& James, 1997:7 f). Barn förstås som medskapare till sin egen verklighet och inte som passiva 
objekt som enbart påverkas av sociala strukturer och processer (James, Jenks & Prout, 
1998:28; Prout & James, 1997:8). Neale (2002:456 ff) har studerat hur en välfärdsprincip som 
bygger på vuxnas uppfattning om barn som ofullständigt socialiserade och i behov av omsorg, 
skydd och kontroll kolliderar med ett förhållningssätt som ser barn som sociala aktörer. Barns 
deltagande är, enligt teorin, beroende av om vuxna ger dem tillåtelse till deltagande utifrån 
begränsningar som relateras till "ålder och mognad". I en juridisk diskurs förstås barnet 
utifrån vuxnas generella uppfattning av barn vars rätt att komma till tals blir beroende av 
vuxnas inställning till barnet. Som exempel på detta är ett argument mot barns deltagande i 
familjerättsliga processer att barn behöver skyddas från att dras in i konflikter. Möjligheten att 
uttrycka sin uppfattning skulle kunna sätta barnen i konflikt med sina föräldrar. Argument för 
barns deltagande, som handlande subjekt, är tvärtom att barn snarare tar skada av att bli 
exkluderande från besluten (Neale, 2002:468). Barns delaktighet har, i barnkonventionen, 
motiverats utifrån ett rättighetsperspektiv (artikel 12). Enligt Neale (2002:469) kan 
rättighetsperspektivet innebära att barns intressen generaliseras och sätta vuxna och barn i 
opposition med varandra. 

Tid och ålder 

En viktig del av barndomssociologin är erkännandet av barn som viktiga och värda att 
studeras utifrån sina egna utgångspunkter i sin verklighet här och nu och inte enbart i 
egenskap av blivande vuxna (Prout & James, 1997:8). Tidigare utvecklingspsykologiska 
teorier och socialiseringsteorier har främst fokuserat på barns framtid och vuxenblivande 
(James och Prout, 1997:239). Socialiseringsteorier är fokuserade på ett barn i ständig 
förändring. Barn under utveckling förstås som ofullständiga och som ”blivande” (becoming). 
Enligt barndomssociologiska teorier kan barn istället betraktas som ”varande” (being), det vill 
säga som en social aktör med egna behov och rättigheter (James, Jenks & Prout, 1997:207). 

 

Den svenska barndomssociologen Elisabet Näsman (2004:55 f) visar i sin forskning hur 
barndomen beskrivs som en period av brist utifrån problem som anses relevanta för barns 
vuxenblivande. Ett framtidsorienterat synsätt på barn påverkar, menar Näsman, uppfattningar 
om barns rättigheter. Individer som tillhör barndomen anses på grund av detta sakna både 
egenskaper och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv. Kronologisk ålder 
används som riktmärke för dessa brister. 

 

Ålder är en av de grundstenar som förståelsen av barndom bygger på (James och Prout, 
1997:235). Det är genom åldersbegreppet som barns dagliga liv produceras och förstås. 
Näsman (2004:56) skriver att "ålder är en av de mest använda och accepterade grunderna för 
att behandla människor olika". I praktiken innebär det att individer diskrimineras. Detta 
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eftersom enbart åldern utgör en grund för särbehandling. Individers egenskaper och förmågor 
bestäms av dennes ålder snarare än genom en individuell bedömning. Ålder är inte enbart 
kopplat till lagstiftning utan används generellt för att tilldela individer olika egenskaper 
(Näsman, 2004:56). Barndomen kan, enligt Näsman, sägas bestå av en mängd olika 
ålderströsklar som ger barn rättigheter och skyldigheter men även rätt till skydd av vuxna. I 
takt med att barn blir äldre och passerar dessa ålderströsklar bedöms deras handlingsutrymme 
öka. Detta skiljer barndomen från andra livsfaser (Näsman, 2004:59). 

Diskussion om teoretiska perspektiv 

En begränsning i vårt material är att vi inte kan veta om alla Harts (1992) kriterier för 
delaktighet blir uppfyllda. Domstolens domar ger sällan vetskap om huruvida barnen har fått 
tillräcklig information eller vilka möjligheter till delaktighet barnet faktiskt har fått. Med 
anledning av detta ansåg vi det vara mer fruktbart att utforma egna delaktighetsnivåer som 
bättre svarar mot det material vi studerat och den delaktighet som vi kan bedöma. En 
begränsning med detta förfarande är att det minskar jämförelser mellan vår studie och andra 
liknande studier som använt Harts delaktighetsstege. 

 

Som framhållits i inledningen kan det vara svårt att både skydda barn och att göra dem 
delaktiga i beslut som rör dem. Genom att använda barndomssociologin som teoretisk 
utgångspunkt kan problemen förenklas. Det kan innebära att barn framställs som personer 
som jämförs med och jämställs med vuxna, det vill säga att teorin underskattar barns behov av 
skydd. Samtidigt är det barndomssociologiska perspektivet viktigt för att synliggöra barn som 
aktörer och beakta deras situation här och nu. Den barndomssociologiska utgångspunkten 
används för att undersöka vilka perspektiv på barn och barndom som tingsrättsdomarna ger 
uttryck för. Genom den barndomssociologiska teorin aktualiseras både frågor om barn som 
skyddsvärda objekt och som handlande aktörer. Hur används ålderskategorier i 
tingsrättsdomarna och vad ger de uttryck för? I domarna har vi också undersökt olika 
tidsperspektiv, det vill säga om barns bästa och barns vilja bedöms utifrån ett nutidsperspektiv 
eller ett framtidsperspektiv. Tingsrättens argumentation uppfattar vi som en del av en större 
samhällsdiskurs om barn och barndom som präglas dels av lagstiftningen men också av andra 
sociala, politiska och historiska förhållanden. I vår studie blir det lagstiftningens och 
framförallt domstolens uppfattningar om barn och barndom som aktualiseras. Dessa 
uppfattningar påverkar beskrivningarna av och den språkliga konstruktionen av barn i 
domarna. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras hur studien har genomförts. Studien har en kvalitativ ansats och vårt 
material består av tingsrättsdomar där insatsen umgängesstöd bedöms. Tingsrätten har 
ansvaret för det slutliga beslutet om umgänge och det är därför intressant att studera dessa 
domar i förhållande till barns delaktighet. Tingsrättens domar har stor betydelse och får 
verkliga konsekvenser för de barn som berörs. Genom att granska barns delaktighet i domar 
granskar vi hur barnen görs delaktiga i det slutliga beslutet av tingsrätten. Vår avsikt har 
också varit att undersöka hur barn beskrivs och konstrueras språkligt i domstolens 
argumentation. Detta överensstämmer med valet av kvalitativ metod som ofta beskrivs vara 
tolkningsinriktad och konstruktionistisk. Det innebär att den sociala verkligheten som 
beskrivs i texten, betraktas som skapad i samspel mellan individer (Bryman, 2008:341). 

Urval 

Urvalet består av domar från två av de sju tingsrätter som finns i Stockholms län. De två 
tingsrätterna kallar vi T1 och T2. Vi valde de två tingsrätterna för att de täcker ett stort 
geografiskt område med varierande socioekonomisk struktur. Vi begärde in listor från de två 
tingsrätterna med alla ärenden om vårdnad, boende och umgänge som avslutats i maj 2014 
fram till årsskiftet 2015. Tingsrätternas söksystem var begränsat och kunde inte avgränsas 
enbart till mål som gällde umgängesstöd. Listorna vi begärde in bestod av 133 domar från T1 
respektive 134 domar från T2. Vi tog del av domarna genom att besöka tingsrätterna. De 
flesta domar återfanns i pärmar som samlar alla avslutade ärenden. De domar på listan som 
saknades i pärmarna tog vi del av genom att vi antingen begärde ut akterna eller beställde 
domarna.  

 

Av de totalt 267 domar vi gick igenom rörde 22 domar umgängesstöd. För att en dom skulle 
anses behandla umgängesstöd ska domstolen antingen ha beslutat om umgängesstöd, någon 
av parterna yrkat umgängesstöd eller att socialtjänstens utredning utmynnat i ett förslag om 
umgängesstöd. Vi har inkluderat domar där det inte beslutats om umgängesstöd eftersom vi 
annars skulle riskerat att utesluta domar då barns vilja beaktas och tingsrätten argumenterat 
emot umgängesstöd. Vi har valt bort alla domar där parterna har nått en överenskommelse. 
Eftersom familjerätten sällan talar med barn under fem år valde vi att endast inkludera barn 
som är födda år 2008 eller tidigare, det vill säga sex år eller äldre (jfr Socialstyrelsen, 
2014:19). Om domen involverade flera barn utgick vi från det äldsta barnets ålder. Urvalet är 
således målstyrt eftersom vi väljer material utifrån de forskningsfrågor vi formulerat (jfr 
Bryman, 2008:350). Utifrån dessa kriterier bestod vårt urval av totalt elva domar, varav åtta 
från T1 och tre från T2. 
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Analysmetod 

Materialet har analyserats genom textanalys. Att analysera en text innebär att identifiera och 
utforska beståndsdelarna samt sortera olika delar och fenomen i texter som är relevanta i 
förhållande till syftet med analysen (Bergström & Boréus, 2012:24). Vi har dels haft en 
deskriptiv ansats för att svara på de två första frågeställningarna och dels en mer analytiskt 
tolkande ansats för den tredje frågeställningen. För att kunna besvara frågeställningarna har vi 
använt oss av två olika analysmetoder. Vi har dels använt oss av innehållsanalys som är en 
metod som avser att kvantifiera innehåll utifrån förbestämda kategorier på ett systematiskt sätt 
(jfr Bryman, 2008:283). Innehållsanalysen har även varit kvalitativ vilket innebär att vi inte 
enbart studerat det som framgår explicit i texten utan vi har även tolkat det som står i texten 
(jfr Boréus & Bergström, 2012:50; Bryman, 2008:290). Vi gick tillväga på så vis att vi 
strukturerade innehållet i olika tabeller. Informationen vi sökte efter innefattade uppgifter om 
barnens ålder och kön, uppgifter om hot, våld, andra övergrepp, missbruk eller psykisk ohälsa 
samt hur umgängesstöd aktualiserats i domen. Vi sökte även efter information om huruvida 
barnen kom till tals, i så fall hur samt om barnets vilja i dessa fall beaktades. Detta förfarande 
gav oss en överblick av materialet. 

 

I nästa steg använde vi oss av tematisk analysmetod vilket innebär att söka efter och lyfta 
fram olika teman i den text som studeras (Bryman, 2008:528). Vi har granskat tingsrättens 
bedömningar som behandlar umgängesfrågor och sökt efter beskrivningar av barn. I flera mål 
behandlas frågor om vårdnad samtidigt som umgänge. I dessa fall har vi granskat de delar av 
bedömningen som rör umgänget. Efter att vi läst igenom vårt material började vissa teman 
utkristalliseras. Våra teoretiska utgångspunkter från barndomssociologin tillämpades i 
processen genom att vi sökte efter beskrivningar av barn som aktörer eller objekt och som 
generella eller individuella. Vi letade även efter beskrivningar som gav uttryck för olika 
tidsperspektiv och beskrivningar av barns ålder. Vi arbetade således med en kombination av 
ett teori- och empirinära förhållningssätt (jfr Widerberg, 2002:144 f) Sex teman 
identifierades; barnets bästa och barnets behov, barnets vilja, barn som 
objekt/skyddsperspektiv, barn som subjekt/aktörsperspektiv, tid, ålder och mognad samt 
normativa och generaliserande beskrivningar av barn. När dessa teman bestämts läste vi 
återigen igenom materialet och markerade de delar som passade in under respektive tema. 
Texten i dessa teman har vi tolkat med hjälp av den barndomssociologiska teorin och vi har 
även undersökt hur barn konstrueras genom språket. 

Etisk bedömning 

Vi har i vår studie utgått från de riktlinjer Vetenskapsrådet (2002) utformat för forskning 
inom humaniora och samhällsvetenskap. Vårt studerade material utgörs av offentliga 
dokument i form av tingsrättsdomar. Ingen etikprövning avseende behov av samtycke från 
enskilda individer har aktualiserats då examensarbeten på grundutbildningen inte bedöms som 
forskningsarbeten. Konfidentialitetskravet har dock beaktats genom att vi har valt att inte 
redovisa vilka domar vi använt oss av. I resultat- och analysdelen där tingsrättsdomarna 
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citeras har vi använt fingerade namn eller använt oss av omskrivningar som att byta förälderns 
namn till ”barnets pappa”. Materialet har förvarats på ett sådant sätt att ingen utomstående 
kunnat ta del av det. Vi har även beaktat nyttjandekravet, vilket innebär att allt insamlat 
material enbart använts i forskningsändamål i denna studie. 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten, giltigheten, i studien kan påverkas av att domarna som vi studerat inte redovisar 
all relevant information. Information som kan ha varit av betydelse för domstolens 
argumentation, till exempel barnets uppfattning, kan tingsrätten ha känt till och vägt in i 
bedömningen utan att det framkommer i domen. I vissa fall kan information om barnets vilja 
ha framgått av vårdnad-, boende eller umgängesutredningen men inte redovisats i domen. Vi 
bedömer dock att detta inte påverkar resultaten i studien eftersom det är domskälen och 
tingsrättens argumentation som den redovisas i domen som vi har undersökt. 

 

En fördel avseende validiteten i denna typ av studie är att tillkomsten av de dokument vi 
studerar, det vill säga domarna, inte har påverkats av oss. Domarna har, till skillnad från till 
exempel intervjuer, inte tillkommit för forskningsändamål. En nackdel kan vara att vi måste 
anpassa syfte och frågeställningar utifrån materialets innehåll. 

 

Reliabiliteten påverkas av slumpmässiga fel som skrivfel eller räknefel. Att vi är två personer 
som genomför studien kan stärka reliabiliteten eftersom vi har möjlighet att kritiskt granska 
varandra. Om vi däremot tolkar och analyserar empirin på olika sätt kan reliabiliteten 
påverkas negativt (jfr Bryman, 2008:352). Vi har arbetat för att göra samstämmiga tolkningar 
och strävat efter att beskriva vårt tillvägagångsätt på ett tydligt sätt för att öka transparensen. 
Kvalitativa studier har alltid en grad av subjektivitet och vi har därför strävat efter att vara 
tydliga med vad som är egna tolkningar och underbygga dessa tolkningar med stöd av valda 
teoretiska utgångspunkter. 

 

Eftersom urvalet endast består av domar från de listor vi begärt in från tingsrätterna kan vi 
inte garantera att samtliga domar som behandlar umgängesstöd den aktuella perioden är 
inkluderade i studien. Detta är beroende av hur tillförlitligt tingsrätternas söksystem är. 
Söksystemet är begränsat till beteckningen som domen ges. Den speglar inte alltid innehållet i 
domen exakt. De domar vi gick igenom hade till exempel beteckningarna "vårdnad m.m." 
eller "umgänge med barn". Det var alltså omöjligt att på förhand veta vilka domar som 
behandlade umgängesstöd. När vi samlade in materialet hittade vi av ren tillfällighet flera 
domar om vårdnad, boende och umgänge som inte var inkluderade i listorna men som utifrån 
innehåll och tidsperiod borde ha varit det. Ingen av dessa domar uppfyllde dock våra kriterier. 
Med anledning av detta finns därför en möjlighet att urvalet inte inkluderar alla domar som 
uppfyller kriterierna. 



24 
 

Generaliserbarhet 

Med anledning av studiens småskalighet kan resultatet inte generaliseras till alla Sveriges 
tingsrätter. Urvalet innefattar endast elva domar som är insamlade från två tingsrätter som inte 
är slumpmässigt utvalda. Trots att domarna endast är insamlade från två tingsrätter är det tio 
olika rådmän som dömt i ärendena vilket ger en bredd i materialet. Det kan dock vara så att 
samma nämndemän är involverade i flera av fallen, detta framkommer inte alltid i domarna. 

 

Det är möjligt att tänka sig att tingsrätterna i Stockholm kanske har ett mer samstämmigt sätt 
att arbeta jämfört med tingsrätter i övriga landet. Det är också värt att notera att alla familjer 
och barn som berörs i domarna är olika och deras situation ser olika ut. Tingsrätten har därför 
att besluta i många ärenden som skiljer sig mycket från varandra, vilket också gör att 
generaliserbarheten begränsas. Resultatet kan dock ge en viss kunskap om hur tingsrätter 
argumenterar i umgängesstödärenden och hur barns delaktighet och möjlighet att få sin vilja 
beaktad ser ut. 
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Resultat & analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av studien. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
materialet i syfte att ge en överblick av de domar vi studerat. Med hjälp av tabeller ges en 
översikt över materialet i studien. Resultatet presenteras först utifrån de två första 
frågeställningarna om barnens delaktighet i avseendet hur de kommer till tals och hur deras 
vilja beaktas i besluten. Dessa resultat presenteras under rubrikerna barn som inte 
delaktiggörs, barn som delaktiggörs och barn vars vilja har betydelse. Vi har valt att använda 
begreppet delaktiggörs eftersom det förtydligar att barn i domstolsprocesser är beroende av 
vuxna för att vara delaktiga. Därefter presenteras resultat som anknyter till den tredje 
frågeställningen om hur barnen beskrivs i tingsrättens bedömningar. Dessa resultat analyseras 
med hjälp av barndomssociologisk teori och presenteras under rubrikerna barn som 
universella och individuella, barn i behov av skydd, barn som aktörer, barns behov i nutid 
och framtid samt barns ålder. En och samma dom kan innehålla flera olika beskrivningar av 
barnet vilket gör att samma dom kan återfinnas i flera kategorier. För att tydliggöra citaten 
från domarna har dessa kursiverats. 

Beskrivning av materialet 

Urvalet består av totalt elva domar från två olika tingsrätter. Domarnas innehåll och längd 
varierar, varav den kortaste är sex sidor och den längsta 32 sidor. I nio av de elva domarna 
behandlas frågan om vårdnad, och i ett fall även barnets boende, samtidigt som umgänget. I 
tre av domarna beslutar tingsrätten om ändring i vårdnaden från gemensam till ensam 
vårdnad. I sex av domarna får boendeföräldern fortsatt ensam vårdnad. Inte i något fall består 
eller tilldöms gemensam vårdnad.  
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I tabell 1 redovisas tingsrättens beslut i umgängesfrågan. I sex av de elva domarna beslutas 
om umgänge med umgängesstöd, i dom 9 ska umgängesstöd endast närvara vid hämtning och 
lämning. I tre fall beslutas att inget umgänge ska ske och i två fall beslutas om umgänge utan 
umgängesstöd. I dom 7 ska umgänget mellan barn och förälder inledas med kontakt genom 
Skype3.  

 

I åtta av domarna finns uppgifter från någon part om hot och/eller våld mellan föräldrarna. I 
tre av de fallen finns en tidigare dom om våld eller hot mot boendeföräldern. I fyra av 
domarna framgår att boendeföräldern har sekretesskyddad adress. I tre av domarna 
framkommer även uppgifter om övergrepp mot barnet varav det i en av dessa finns en dom 
om ringa misshandel av barnet. 

 
 

Domarna omfattar totalt 15 barn. Barnens ålder och i vilken grad de görs delaktiga redovisas i 
tabell 2. Det yngsta barnet är fyra år och det äldsta är 13 år. Det yngsta barnet utan äldre 
syskon är sex år. Majoriteten av domarna berör endast ett barn, men i två av domarna finns ett 
syskonpar och i en dom berörs tre barn. I tabell 2 redovisas även vilken delaktighetsnivå som 
barnen i domarna når upp till, ej delaktig, informatör, inflytande eller självbestämmande. I 
samtliga domar framgår att någon av, eller båda, föräldrarna framfört barnets vilja i sin 
sakframställan. Ibland har föräldrarna olika uppfattning om vad som är barnets vilja. Det vi 
har utgått från i bedömningen om barn delaktiggörs är om deras vilja eller åsikter nämns i 
tingsrättens bedömning. Totalt omfattar materialet tolv pojkar och tre flickor. Alla domar 
behandlar en tvist mellan barnets mamma och pappa. I alla fall utom ett bor barnet hos 
mamman och det är pappan som vill ha umgänge med barnet. I åtta av domarna framgår att 
barnen har varit föremål för domstolsprocesser om vårdnad, boende och umgänge tidigare.  
                                                        
3En tjänst som tillhandahåller videosamtal genom internet. 
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Barn som inte delaktiggörs 

I tre av de elva domarna nämns inte barnets vilja eller åsikter i tingsrättens bedömning. 
Förklaringar till varför detta inte beskrivs framgår inte. I samtliga tre domar är bedömningen 
av barnens bästa dominerande. I två av de tre fallen döms till umgänge med umgängesstöd 
och i ett fall döms ej till umgänge.  

 

Dom 2 handlar om huruvida umgänget mellan barnen och föräldern ska inskränkas eller ej. 
Det nämns att samtal med barnen har förts av kommunen inom ramen för en upplysning (6 
kap. 20 § FB) men det framgår inte vad barnen uttryckt eller sagt under samtalet. Fokus i 
tingsrättens bedömning ligger på umgängesförälderns brister och hur umgänget fungerat 
tidigare. Umgängesföräldern har inte dykt upp till förhandlingarna eller på annat sätt gett sig 
tillkänna, vilket är en av anledningarna till beslutet att inskränka umgänget. Boendeföräldern 
till barnen i dom 2 har uttryckt att barnen är rädda för umgängesföräldern. Det framgår att 
barnen egentligen vill träffa honom men att de inte känner sig trygga med honom. Dessa 
uppgifter, visserligen i andrahand, om hur barnen upplever sin situation tar tingsrätten inte i 
beaktande. Dom 10 handlar om ett barn på 6 år som bevittnat våld mellan föräldrarna. 
Umgängesföräldern är dömd för misshandel mot boendeföräldern och för att ha överträtt ett 
kontaktförbud. Tingsrättens bedömning innehåller uppgifter från barnets förskola om hur 
barnets beteende har förändrats och beskrivningar av att barnet mått dåligt av det han fått 
bevittna. Bedömningen utmynnar i att umgänge inte är till barnets bästa. I dom 8 har 
föräldrarna haft djupa samarbetssvårigheter och boendeföräldern har tidigare anmält 
umgängesföräldern för misshandel. Det framgår av båda föräldrarnas uppgifter att deras 
förhållande och tiden efter separationen varit konfliktfyllt. Tingsrättens bedömning i dom 8 är 
kortfattad och bedömningar av barnets behov och barnets bästa i både generella och 
individuella termer dominerar. 

 

Alla elva domar innehåller en beskrivning av den rättsliga regleringen. I stort sett alla domar 
beskriver utifrån 6 kap. 2a § FB att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut, men vad 
de därefter väljer att beskriva av lagstiftningen varierar. I dom 8 skriver tingsrätten att 
"hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad" enligt 6 kap. 2a § FB. 
Dock framgår inte barnets vilja eller inställning eller hur domstolen förhåller sig till detta 
någonstans i domskälen. Tingsrätten bedömer barnets bästa utan att ta hänsyn till vad barnet 
själv vill. Enligt Barnrättskommittén ska barnets åsikter ha betydelse för fastställandet av 
barnets bästa i förhållande till ålder och mognad (Barnrättskommittén, 2013:14). 

 

De barn som i domarna inte har gjorts delaktiga är 6, 7, 10 och 13 år. Detta tyder på att 
barnens ålder inte är avgörande för om barnet kommer till tals eller inte. Det finns således i 
vårt material inget samband mellan högre ålder och högre delaktighet eller tvärtom. Detta 
överensstämmer med Röbäcks (2011:18) resultat som visar att barns delaktighet i 
verkställighetsdomar inte hade något samband med ålder. 
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I dessa domar framgår det att familjerätten har gjort en vårdnads- eller umgängesutredning 
eller så kallad upplysning enligt 6 kap. 20 § FB, men det är bara i dom 2 som det framgår att 
utredarna faktiskt har talat med barnen. Det är möjligt att barnen inte uttryckt sin vilja eller 
åsikter i familjerättens utredning eller upplysning. I en av de övriga domarna skriver 
tingsrätten att uppgifter från parterna i en infekterad vårdnads- och umgängestvist måste 
betraktas med stor försiktighet, vilket kan vara en anledning till varför föräldrarnas uppgifter 
om barnens egna åsikter inte tas upp vidare i bedömningen. Beslutet att umgänge ska ske i 
närvaro av umgängesstöd i dom 2 motiveras dock med meningen "det kan antas att närvaron 
vid umgängestillfällena av en annan vuxen person än fadern kan bidra till att öka pojkarnas 
vilja att träffa fadern" vilket skulle kunna tolkas som att barnen inte vill träffa pappan. Vi 
tolkar det som att tingsrätten genom att besluta om umgängesstöd går emot barnens vilja men 
hoppas att insatsen kan påverka deras vilja till att bättre överensstämma med det tingsrätten 
anser vara barnens bästa, det vill säga att ha umgänge med pappan. En tolkning är att 
tingsrätten menar att umgängesstödet ska utgöra en trygghet för barnen. 

 

Barnen i denna kategori hamnar på den första nivån av delaktighetsnivåerna, ej delaktiga. 
Deras åsikter, vilja eller inställning framgår inte av tingsrättens bedömning och har därför inte 
heller beaktats i beslutet. 

Barn som delaktiggörs 

I åtta av de elva domarna delaktiggörs barnen på något sätt, om än i olika utsträckning. Nedan 
beskrivs de fyra fall där barnen på olika sätt görs delaktiga men utan att deras uttalade vilja 
redovisas eller får betydelse för beslutet. 

 

I dom 1, 5 och 9 framkommer inte barnens vilja i frågan om umgänge alls utan barnen har 
delaktiggjorts genom att andra åsikter redovisas. I dom 5 står enbart att barnen uttryckt att de 
inte vill tala om sin pappa. I dom 1 redovisas enbart att barnet är besviken på 
umgängesföräldern med anledning av uteblivna umgängestillfällen. I likhet med dom 8 
hänvisar tingsrätten även i dom 1 till lagstiftningen om att hänsyn ska tas till barns vilja med 
beaktande av ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB) men återkopplar aldrig till detta. I dom 9 
redovisas speciella omständigheter då barnen är autistiska och beskrivs ha svårt att 
kommunicera. Barnens uttalanden och beteenden diskuteras dock mer utförligt än i dom 1 och 
5 av tingsrätten. Barnen har inför sin mamma och andra personer i deras närhet uttryckt att 
deras pappa är dum och slagit sig själva på kinden. Barnens pappa är dömd för ringa 
misshandel mot ett av barnen flera år tidigare. Tingsrätten skriver: 

 

Tim och Viktors uttalanden är dock av färskt datum. Frågan är vad dessa uttalanden betyder. 
Betyder de att deras pappa ger Tim och Viktor örfilar eller betyder de något annat? De aktuella 
barnen befinner sig i en särskilt utsatt situation eftersom de har svårt att kommunicera och berätta 
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vad de har varit med om. Det är därför viktigt att ta uppgifterna om Tims och Viktors beteende på 
allvar och försöka ta reda på vad detta betyder. 

 

Citatet visar att tingsrätten poängterar att det är viktigt att ta barnens yttranden på allvar och 
att försöka tyda dessa. Genom detta tolkar vi det som att barnen ges en viss grad av 
delaktighet, även om uttalandena gjorts i andra sammanhang och kommit till tingsrättens 
kännedom genom en förälder och andra vittnen. Enligt Barnkonventionen ska även barns 
icke-verbala kommunikation beaktas (Barnrättskommittén, 2009:8 f), vilket tingsrätten i detta 
fall gör. 

 

Utifrån delaktighetsnivåerna klassificerar vi dessa barn, som på något sätt kommit till tals 
eller uttalat sig om sin situation, som informatörer. Detta eftersom barnens åsikter eller 
uttalanden, om än i olika utsträckning, redovisas i tingsrättens bedömning men inte utgör 
någon grund för beslutet. 

 

I dom 3 framgår barnets vilja men den ges ingen betydelse för tingsrättens beslut. I 
tingsrättens bedömning framgår att utredarna som genomfört umgängesutredningen uppfattar 
att barnet uppskattar att träffa umgängesföräldern. En nämndeman är skiljaktig och anför att 
barnet i nuläget inte vill fortsätta kontakten. Detta redovisas inte i tingsrättens bedömning 
men framgår tydligt genom boendeförälderns uppgifter. I denna dom gör tingsrätten 
bedömningen att barnets vilja inte bör beaktas med hänvisning till barnets ålder, nio år. 
Samma bedömning gör tingsrätten även i dom 5, trots att barnets vilja inte redovisas, och i 
detta fall var barnen fyra respektive åtta år. Detta diskuteras mer utförligt under rubriken 
barns ålder. Även i dom 3 bedömer vi att barnet, enligt våra delaktighetsnivåer, klassificeras 
som informatör då barnets vilja uttryckligen inte har någon betydelse för tingsrättens beslut. 

Barn vars vilja har betydelse 

I de resterande fyra av de åtta domar där barnen delaktiggjorts har deras vilja också betydelse 
för tingsrättens beslut. I tingsrättens bedömning i dessa fall framgår på olika sätt att barnets 
vilja har beaktats. 

 

I dom 7 har barnets vilja beskrivits och vägts in i bedömningen, även om beslutet går honom 
emot. I domen framgår av umgängesstödjares och vårdnads- och umgängesutredarens 
uppgifter att barnet har visat glädje åt att träffa sin umgängesförälder men att han vid andra 
tillfällen motsatt sig umgänge. Det framgår även att barnet flera gånger talat om att han inte 
vill övernatta hos umgängesföräldern. Tingsrätten skriver även: 

 

Nils har på ett närmast hjärtskärande sätt uttalat sig inför andra hur han känner inför sin pappa. 
Nils på detta sätt uttryckta känslor kan dock inte läggas till grund för ett beslut om upphävande av 
alla förordnanden om umgänge för Nils och hans pappa. 
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Tingsrätten har beskrivit barnets negativa inställning till umgänge med pappan flera gånger 
och av citatet framgår att barnets känslor inte kan ha någon avgörande betydelse för beslutet 
om umgänge. Tingsrätten dömer till dagumgänge en gång i månaden (utan umgängesstöd), 
med inledande kontakt via skype, och skriver att beslutet om umgängets omfattning: "(…) är 
ett umgänge som bör kunna fungera även med hänsyn tagen till Nils uttryckliga önskemål". 
Vi tolkar det som att barnets vilja därmed ges en viss betydelse för beslutet och att tingsrätten 
är tydlig med att hans önskemål har tagits på allvar. Vi har därför bedömt att Nils når upp till 
delaktighetsnivån inflytande, eftersom hans vilja har viss betydelse för bedömningen. 

 

I dom 4, 6 och 11 går tingsrättens beslut i linje med barnens uttryckta vilja. I dom 11 är båda 
parter överens om att barnet, som är tio år, ska ha ett umgänge med umgängesföräldern och 
det framgår också att barnet är positivt inställd till umgänge. Tingsrätten beslutar i domen om 
umgänge utan umgängesstöd mellan barnet och pappan, men med hänsyn till mammans rädsla 
för pappan ska hämtning och lämning i detta fall ske utanför en polisstation. Tingsrätten 
beaktar även att barnet uttryckt att denne inte trivts med tidigare umgängesform som då skett i 
en umgängeslokal. Tingsrätten skriver att: "stor hänsyn måste naturligtvis tas till barnets 
vilja". Av detta citat framgår att tingsrätten gör klart att barnets vilja har betydelse. Vi tolkar 
det som att ordet ”naturligtvis” visar på att tingsrätten anser det självklart att barnets vilja är 
viktig. I bedömningen framgår att barnets vilja ges inflytande i bedömningen av vad som 
anses vara hans bästa. 

 

I dom 6 har barnets vilja betydelse för beslutet att inget umgänge ska ske. I detta fall har 
barnets pappa, som vill ha umgänge, misstänkts för sexuella övergrepp mot barnet. 
Tingsrätten kommer dock fram till att det inte är visat att han utsatt barnet för övergrepp och 
det ska därför inte beaktas i beslutet. Det framkommer att flickan, som är nio år, själv är 
övertygad om att hon utsatts för övergrepp och hon har berättat för bland annat 
umgängesutredaren att hon inte vill träffa sin pappa. Detta har medfört att hon mått psykiskt 
dåligt vilket hon behandlats för inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I förhör med 
behandlare från BUP beskrivs att barnet skulle komma att fara illa och att det finns en risk att 
hennes besvär kommer tillbaka om hon behöver träffa pappan. I bedömningen skriver 
tingsrätten att: "av betydelsen för frågan är vidare Josefins vilja vilket utgör en omständighet 
som ska vägas in i bedömningen". Av citatet framgår att tingsrätten gör tydligt att barnets vilja 
har betydelse. Vi bedömer dock att barnets vilja inte är avgörande för beslutet eftersom det 
främst är barnets utsatthet som föranleder tingsrättens beslut. Tingsrätten bedömer att det inte 
är till barnets bästa att ha umgänge med pappan med hänsyn till hennes sköra tillstånd. 
Barnets vilja och tingsrättens bedömning av vad som är barnets bästa överensstämmer i detta 
fall. 

 

Av dom 4 framgår att barnets vilja har betydelse på ett tydligt sätt. Barnet, som är 11 år, har 
uttryckt i familjerättens upplysning att han inte vill träffa sin mamma och att han är rädd för 
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henne. Tingsrätten skriver att barnet i upplysningen är "jättetydlig" med att denne inte vill 
träffa umgängesföräldern. Mamman, som vill ha umgänge, har tidigare dömts för försök till 
grov egenmäktighet med barn samt olaga hot mot pappan. Tingsrättens beslut att inte döma 
till umgänge hänförs främst till risken att barnet förs bort eller att han på annat sätt kan 
komma att fara illa vid umgänge med mamman. Hennes boende- och levnadsförhållanden är 
oklara och pappan skulle inte få någon insyn i vilken miljö barnet skulle vistas. Tingsrätten 
skriver: ”mot denna bakgrund och med hänsyn till barnets negativa uppfattning i 
umgängesfrågan kan det inte anses förenligt med Filips bästa att förordna om umgänge 
mellan honom och umgängesföräldern.” Av citatet framgår att barnets negativa uppfattning 
vägs in i bedömningen av vad som anses vara hans bästa. Barnets bästa bedöms därmed dels 
utifrån barnets vilja och dels utifrån omständigheterna. Även i detta fall tolkar vi det som att 
barnets vilja har betydelse för tingsrättens beslut. 

 

I dessa tre fall har vi bedömt att barnens vilja har betydelse för tingsrättens beslut och de når 
därför upp till delaktighetsnivån inflytande. Tingsrättens motiverar beslutet med att det anses 
vara till barnets bästa och i dessa fall har vi bedömt att barnets vilja vägts in i bedömningen av 
vad som är barnets bästa. Inte i någon av de domar vi studerat har vi bedömt att ett barn når 
upp till nivån självbestämmande, vilket skulle ha inneburit att barnets vilja varit avgörande för 
tingsrättens beslut. 

Barn som universella och individuella 

Barnen i domarna beskrivs många gånger i både universella termer, där barn som kategori 
antas ha gemensamma behov, och i individuella termer, där det specifika barnets behov 
beskrivs och beaktas. De generella antaganden om barn som framkommer i domarna handlar 
framförallt om vad barn anses ha behov av. Många tingsrätter utgår från skrivningen i 
föräldrabalken om att barn har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 
2 a § FB). I dom 2 skriver tingsrätten exempelvis att: "precis som för de flesta barn får det 
antas vara till Markus och Linus bästa att de på sikt kan få en trygg och stabil relation till sin 
pappa". Citatet visar hur tingsrätten, med utgångspunkt från lagstiftningen, beskriver barn i 
generella termer om vad som antas vara bra för de flesta barn. I dom 10 skriver tingsrätten att 
lagstiftarens utgångspunkt är att det normalt sett är bra för barn att träffa båda sina föräldrar. 
De öppnar dock upp för en individuell bedömning genom meningen därefter där det står att 
förhållandena kan vara sådana att umgänget ska villkoras, begränsas eller inte alls 
förekomma. 

 

I de domar där barnet på något sätt kommer till tals finns färre generella beskrivningar av 
barn. Dessa domar karaktäriseras i högre grad av individuella beskrivningar av barnet och de 
framträder mer som egna personer, med egna behov och åsikter. Exempelvis i dom 7, då 
barnets vilja har betydelse, beskriver tingsrätten barnet utifrån föräldrarnas och skolpersonals 
uppgifter under rubriken "Vem är då Nils?". Det står exempelvis att Nils är smart, nyfiken, 
sportig och duktig i skolan. Han beskrivs huvudsakligen i positiva ordalag. Han beskrivs även 
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av skolpersonal som glad och rolig men att han också ibland har ett oroligt beteende. Denna 
typ av beskrivning av barnet sticker ut i vårt material och det är den enda dom där barnet 
beskrivs på det här sättet. Domen innehåller personliga beskrivningar av barnet och få 
generella beskrivningar. En annan skillnad mot de övriga domarna är att tingsrätten använder 
barnets namn betydligt oftare. De skriver exempelvis "Nils bästa" istället för det mer 
opersonliga och generella "barnets bästa". Tingsrätten varierar i domarna mellan att språkligt 
förhålla sig till det individuella barnet eller barn som grupp genom formuleringar som 
"barnets bästa" eller "barn har behov av". När det specifika barnet beskrivs används 
huvudsakligen barnets namn. Genom att skriva om barn som kategori tolkar vi det som ett 
uttryck för en uppfattning om barn som universella med samma behov. 

 

I dom 10 blandas generella beskrivningar om barn med mer individuella. Det framgår att 
barnet har bevittnat våld mellan föräldrarna och tingsrätten skriver om det specifika barnets 
förändrade beteende på förskolan och skriver att det framgår att barnet har mått dåligt av 
föräldrarnas konflikt. Tingsrätten skriver också: "barn känner ofta skuld för våldet och för att 
inte kunna ingripa till skydd för den som är direkt utsatt och kan också uppleva stark oro för 
att själv drabbas av likartade övergrepp". I citatet framkommer ett generellt antagande om 
hur barn som upplevt våld känner. Hur det specifika barnet känner och upplever sin situation 
redovisas inte. Möjligtvis beror detta på att tingsrätten inte har någon information om hur 
barnet själv känner och därför förlitar sig på generella erfarenheter och uppfattningar om barn 
i samma situation. 

 

I de fall då tingsrätten inte beslutar om umgänge motiveras beslutet alltid utifrån det specifika 
barnets behov och vad som anses vara bäst för det enskilda barnet. Beslutet motiveras bland 
annat med barnets behov av lugn och ro, att umgänge skulle medföra en risk att barnet blir 
bortfört eller mår psykiskt dåligt eller risken att boendeförälderns sekretesskyddade uppgifter 
röjs. Bedömningarna bygger alltid på beskrivningar av barnets specifika situation. Denna 
individuella prövning av barnets situation är inte lika tydlig i de domar där det beslutats om 
umgänge. I dom 5 motiveras beslutet utifrån möjligheten för barnen att bygga en relation med 
sin pappa, sin lillebror och släkten på pappas sida. Det framkommer inte att barnen själva vill 
detta utan det är tingsrätten som antar att detta är till barnens bästa. I dom 7 skriver tingsrätten 
att umgänge tidigare varit till glädje för både pappa och barn och att det trots att barnet inte 
vill ha umgänge i dagsläget finns skäl att förordna om umgänge. I dom 8 motiveras beslutet 
av att barn har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt stabilitet och 
lugn och ro i tillvaron. Vidare framgår att med hänsyn till att barnet har drabbats av 
föräldrarnas konflikter ska återknuten kontakt mellan barnet och umgängesföräldern ske 
gradvis och hela tiden vara förenlig med barnets bästa. Vad som är barnets bästa i detta fall 
utvecklas inte vidare. I dessa fall används ofta ett generellt språk om vad ”barn” har behov av, 
inte om vad det individuella barnet vill eller behöver. 
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En tolkning är att det generella barnets behov av umgänge anses vara starkt och det är enbart 
när det finns brister hos umgängesföräldern eller någon konkret risk för barnet att ha umgänge 
som det ej beslutas om umgänge. Barnets behov av att ha kontakt med sin förälder motiveras 
sällan utifrån det enskilda barnet. När barns behov konstrueras på det här sättet utgår, enligt 
vår tolkning, tingsrätten från ett universellt barn, det vill säga att alla barn förväntas ha samma 
behov. Enligt barndomssociologisk teori finns inget universellt barn eller barndom utan alla 
barndomar ser olika ut, beroende på olika sociala förhållanden som klass eller kön (James & 
James, 2004: 20 ff). Även lagstiftningen kan ha stor betydelse. Lagstiftningen speglar sociala 
förhållningssätt och vuxnas perspektiv på barndom (James & James, 2004: 75). I materialet 
kan vi se att tingsrätten många gånger utgår från, och citerar, föräldrabalkens presumtion att 
barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Denna uppfattning bygger 
enligt vår tolkning på en samhällelig norm. Det kan antas att det specifika barnets uppfattning 
i frågan ofta kan överskuggas av denna norm och därmed leda till att barnets åsikt inte tillmäts 
någon betydelse. I de domar vi studerat finns några exempel där tingsrätten gör en individuell 
bedömning och går emot denna norm. När det bedöms att umgänget kommer medföra stora 
risker för barnet kan normen om barnets behov av kontakt med föräldern åsidosättas. 

Barn i behov av skydd 

I majoriteten av domarna hänvisar tingsrätten till 6 kap. 2 a § FB där det framgår att det vid 
bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas avseende särskilt vid risken för att 
barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 
eller hålls kvar eller annars far illa. Olika omständigheter i domarna redovisas som potentiella 
faror för barnen och kopplas ofta till barnens behov av trygghet. Barnets skyddsbehov kan 
ibland stå i konflikt med barnens rätt att komma till tals. Vissa domar präglas av ett tydligare 
skyddsperspektiv än andra och barnen bedöms ofta vara i en än mer utsatt situation, 
exempelvis i fall som innefattar våld. I dom 10 framgår att barnet bevittnat när pappan slagit 
mamman. I detta fall beslutar tingsrätten att barnet inte ska ha umgänge med pappan vilket 
motiveras framförallt utifrån ett skyddsperspektiv. Tingsrätten skriver bland annat i sin 
bedömning att: "ett barn har utöver en absolut rätt att inte själv bli utsatt för våld, övergrepp 
eller annan kränkande behandling också rätt att inte tvingas se eller höra hot och våld riktat 
mot sina närstående". Citatet hänvisar i detta fall till barns rättigheter som är avsedda att 
skydda dem. Tingsrättens beslut motiveras bland annat med att mammans och barnets 
sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas vid umgänge och att barnet behöver lugn och ro 
för att kunna bibehålla en normal vardag. Detta visar hur skyddsperspektivet, både gentemot 
barnet och mamman, är dominerande i beslutet. Barnet i detta fall görs inte delaktig i beslutet 
och det framgår inte vad barnet själv vill. En tolkning är att skyddsperspektivet kan medföra 
att det inte anses lika viktigt att barnet själv får komma till tals och påverka beslutet. Tidigare 
forskning är delad vad gäller hur barn som bevittnat våld och svårare konflikter vill vara 
delaktiga. Cashmore & Parkinsons (2009:18 f) studie visar att barn vill ha mycket att säga till 
om och bestämma i dessa fall och Smart och Neale (I Birnbaum & Saini, 2012:406) kommer 
fram till att barn i dessa situationer inte vill bestämma själva.  
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I dom 3 skriver tingsrätten att: "det kan inte komma i fråga att lägga beslutanderätten och 
därmed ansvaret för umgänget på Lisa". Vi tolkar citatet som att tingsrätten inte ger Lisa 
delaktighet och möjlighet att själv fatta beslut med motiveringen att hon anses behöva 
skyddas från detta ansvar. Detta är ett exempel på att domstolen intar ett skyddsperspektiv 
som står i motsättning till uppfattningen om barnet som aktör. Med stöd av vår 
barndomssociologiska utgångspunkt som ifrågasätter dominerande föreställningar om att barn 
främst ska skyddas från delaktighet (James & James, 2004:60) skulle motsatt uppfattning 
kunna hävdas, att barnet kan ta skada av att inte delaktiggöras mer. Tidigare forskning visar 
också att barn generellt vill bli lyssnade på i dessa ärenden (se t.ex. Birnbaum & Saini, 
2012:402 f). I detta fall dömer tingsrätten till umgänge med umgängesstöd trots att tidigare 
interimistiska beslut om detsamma inte fungerat särskilt väl. Detta motiveras framförallt med 
barnets behov av umgänge med sin biologiska pappa. Umgängesstödet motiveras med att: 
"(…)Lisa ska känna sig trygg och bekväm med situationen". Detta citat illustrerar ytterligare 
skyddsperspektivet i tingsrättens bedömning genom att barnets behov av trygghet framhålls. 
Vidare framgår av tingsrättens bedömning att: ”umgänget bör inte forceras utan bör ske med 
stor lyhördhet för hur Lisa mår och reagerar” och att det är viktigt att hon stöttas av alla 
inblandade. Genom dessa beskrivningar tolkar vi det som att barnet framställs som utsatt och i 
stort behov av trygghet vilket ska tillgodoses av vuxna. Tingsrätten öppnar också, enligt vår 
tolkning, för att omfattningen av umgänget kan komma att ändras med hänsyn till hur Lisa 
reagerar. Vad tingsrätten menar med ”reagera” framgår inte tydligt. Vi tolkar det som att 
tingsrätten främst menar hennes känslomässiga och fysiska reaktioner eftersom de kopplar 
samman det med hur hon mår. En möjlig tolkning vi gör utifrån detta är att barnet inte 
beskrivs som en individ som själv kan tycka något utan hon förväntas reagera på yttre 
påverkan. Vi tolkar det som att barnets eventuella reaktioner på att umgås med pappan anses 
av tingsrätten viktigare än hennes vilja. 

 

Dom 6 präglas också av ett tydligt skyddsperspektiv. I detta fall har barnet klart uttryckt att 
hennes pappa utsatt henne för sexuella övergrepp. Även om tingsrätten i sin bedömning, som 
tidigare nämnts, utgår från att pappan är oskyldig till detta behandlas frågan i domen. 
Uttalanden från de behandlare på BUP som varit i kontakt med barnet redovisas där det 
framgår att hon uttryckt att hon är rädd för sin pappa och att hon inte vill träffa honom. 
Tingsrätten redovisar uttalanden från professionella inom psykiatrin som bedömer att barnet 
är i behov av skydd. Tingsrätten skriver: 

 

Deras uppfattning att Josefin har ett skört tillstånd liksom behandlarens uppgift att ett umgänge 
med pappan skulle kunna utsätta Josefin för skadlig stress som försämrar hennes tillstånd väger 
mot den bakgrunden tungt vid bedömningen av frågan om det är förenligt med Josefins bästa att 
ett umgänge mellan henne och hennes pappa nu ska komma till stånd. Av betydelsen för frågan är 
vidare Josefins vilja vilket utgör en omständighet som ska vägas in i bedömningen 

 

Här framgår att tingsrätten intar ett tydligt skyddsperspektiv som har stor betydelse för 
beslutet. Barnet och eventuellt umgänge med pappan beskrivs tillsammans med orden ”skört 
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tillstånd” och ”skadlig stress” vilket vi bedömer gör det tydligt att det är barnets psykiska 
hälsa som behöver skyddas. Behandlarnas åsikter i frågan får stort utrymme i bedömningen. 
Av citatet framgår också att tingsrätten menar att barnets vilja måste vägas in i bedömningen. 
I detta fall tolkar vi det som att skyddsperspektivet inte anses stå i konflikt med barnets 
delaktighet. Tingsrätten har i detta fall beaktat dels barnets behov av skydd men även barnets 
aktörskap och delaktighet. Detta kan relateras till Röbäcks (2011) och Eriksson och Näsmans 
(2009) slutsatser om att det bästa för barnen, och svåraste för tingsrätten, är att synliggöra 
barnets utsatthet och ge barnet skydd samtidigt som barnet erbjuds delaktighet. Röbäck 
(2011:20) skriver att en förutsättning för att kombinera de två perspektiven kanske är att 
tingsrätten har ett tidsperspektiv som är mer inriktat på här och nu än framtiden. Huruvida 
tonvikten läggs på ett skydds- eller aktörsperspektiv är beroende av vuxnas inställning till 
barn (Neale, 2002). Av de tre exempel som redovisas ovan återfinns barnen, enligt vår 
bedömning, på tre olika delaktighetsnivåer vilket medför att det inte går att koppla ett starkt 
skyddsperspektiv till låg delaktighet. 

Barn som aktörer 

I domarna finns exempel på när barn ges aktörskap, vilket innebär att de beskrivs som 
kompetenta personer i sin egen rätt, förmögna att själva veta vad som är bra för dem. Alla 
domar innehåller formuleringar som framhåller barnens rätt till umgänge med sin förälder.  I 
flera domar står till exempel "barnets umgänge med pappa" vilket betonar att det är barnet 
som ska ha umgänge med föräldern, och inte tvärtom. Detta kan tolkas som att barnen ges ett 
aktörskap utifrån ett rättighetsperspektiv. Genom att skriva på det sättet menar vi att barnen 
uppfattas som självständiga aktörer genom att de framställs som personer som har rätt till eller 
gör något. En annan tolkning är att detta kan skapa ett falskt aktörskap eftersom barnen i 
majoriteten av domarna inte ges någon egentlig delaktighet i besluten, och därför ingen 
självständig roll som aktör. 

 

Att uppfatta barn som aktörer innebär, enligt oss, att ge barnen utrymme att säga sin åsikt och 
att ta barns åsikter på allvar. I dom 3 skriver tingsrätten att: ”De diskussioner om adoption 
som förevarit i familjen kan ha påverkat Lisas ställningstagande och medfört att hon känt att 
hon måste välja mellan sina två pappor”. Lisa bor med sin mamma och styvpappa och vi 
tolkar det som att tingsrätten menar att hon har försatts i en lojalitetskonflikt mellan sin 
mammas familj och styvpappan och sin biologiska pappa. Även i dom 7 om Nils skriver 
tingsrätten: 

 

Barn påverkas generellt starkt av den förälder som de vistas hos. De vill för det mesta vara lojala 
mot båda föräldrarna och väljer ibland, för att inte göra en förälder ledsen och/eller för att 
undvika bråk mellan föräldrarna, att säga en sak till den ena föräldern och en annan till den 
andra föräldern. 
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Tingsrätten menar i dessa fall att barnens negativa inställning till umgänge kan förklaras 
utifrån att de är påverkade av boendeföräldern eller att de befinner sig i en lojalitetskonflikt. 
Vi tolkar det som att barnets känslor och åsikter på det sättet inte blir legitima, eftersom 
känslorna och åsikterna inte till fullo förstås som deras egna. På det sättet ifrågasätts och 
ogiltiggörs barnets aktörskap. I dom 7 skriver tingsrätten även att barnets uttryckta känslor 
inte kan ligga till grund för beslutet. Vi tolkar det som att tingsrätten genom att skriva om 
barnets känslor snarare än barnets vilja förminskar barnets förmåga att ha en "riktig" vilja. Vi 
tolkar det även som att tingsrätten i dessa fall uttrycker en uppfattning om att barn är extra 
påverkbara. Vi menar att detta bygger på normer om hur barn antas vara. En utgångspunkt i 
barndomssociologin är att barn bör betraktas som sociala aktörer som är medskapare till sin 
egen verklighet och inte som passiva påverkansbara objekt (Prout & James, 1997:7 f). Genom 
att beskriva barn som påverkansbara, som i exemplen ovan, särskiljs de från vuxna, som 
sällan skulle beskrivas på liknande sätt. Genom formuleringar som dessa tolkar vi det som att 
tingsrätten vidmakthåller en bild av barn som mindre kompetenta än vuxna som dessutom 
enkelt kan manipuleras av vuxna till att tycka på ett visst sätt. Deras känslor blir en följd av 
föräldrars påverkan. En annan tolkning är att barn antas vara lojala mot sina föräldrar i alla 
situationer. I citatet från dom 7 beskrivs att barn kan säga olika saker till föräldrarna på grund 
av detta. Vi tolkar det som att när tingsrätten beskriver barn på detta sätt öppnar de för att barn 
inte alltid talar sanning eller uttrycker sin ”verkliga” vilja. Detta kan få till följd att barns 
uttalanden inte tas på allvar. 

 

Det finns också exempel på när tingsrätten beskriver barnet som en social aktör som är viktig 
i sin egen rätt. I dom 7 beskriver tingsrätten barnet som en aktör. Tingsrätten skriver om hur 
Nils pappa genom sitt beteende visat att han inte respekterar sin son. Pappan har 
uppfattningen att Nils blivit påverkad av mamman till att inte vilja ha umgänge. Tingsrätten 
skriver "Nils är en egen person med egna känslor och tankar och har rätt att bli respekterad 
som sådan; Nils är förvisso inte bara en produkt av sin mammas önskningar och/eller 
påverkan." Denna mening, som är unik i vårt material, menar vi beskriver barnet klart och 
tydligt som en aktör som har egna önskningar och som föräldrarna bör respektera. Detta trots 
att tingsrätten, som beskrivits ovan, också menar att barnet kan ha påverkats av 
boendeföräldern i sitt ställningstagande. Av citatet tolkar vi att barnet beskrivs som aktör men 
genom att tingsrätten också skriver att han ”inte bara” är en produkt av påverkan, menar de 
samtidigt att han i viss mån faktiskt påverkas av mamman. Vi tolkar det som att tingsrätten till  
viss del intar ett aktörsperspektiv men inte fullt ut. Barnet konstrueras också som påverkbart 
vars vilja och känslor påverkas av föräldern. 

Barns behov i nutid och framtid 

I flera domar finns exempel på hur tingsrätten ger uttryck för olika tidsperspektiv. Det handlar 
dels om betydelsen av barnets ålder men också om hur barns behov förstås i nutid och i 
framtiden. I förarbeten till FB framgår att domstolen i bedömningen av barnets bästa ska 
beakta både långsiktiga och kortsiktiga effekter av olika beslutsalternativ så långt det är 
möjligt (prop. 2005/06:99, s.40). 
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I dom 7 skriver tingsrätten att barnet "(...) kan inte själv överblicka alla konsekvenser av att i 
framtiden inte ha någon som helst kontakt med sin pappa". I dom 3 finns en liknande 
formulering om att barnet är för ung för att förstå de långsiktiga konsekvenserna av att bryta 
kontakten med sin pappa. I dessa exempel ger tingsrätten uttryck för ett tydligt 
framtidsorienterat förhållningssätt. Båda barnen har sagt att de inte vill ha umgänge. Vi tolkar 
det som att tingsrätten anser att det är bra för barnen att ha umgänge i framtiden men att 
barnen själva är oförmögna att förstå detta. Vad konsekvenserna för barnen blir av att inte ha 
kontakt med sin pappa beskriver tingsrätten inte närmare. Vi tolkar det som att normen om att 
alla barn har behov av kontakt med båda sina föräldrar är så stark att tingsrätten inte anser att 
de behöver förtydliga vilka konsekvenser detta kan få i framtiden. Att alla barn anses ha 
samma behov av kontakt har vi skrivit om under rubriken barn som universella eller 
individuella. 

 

I dom 5 skriver tingsrätten: 

 

Eftersom barnen inte har träffat sin pappa sedan september 2012 kan det självfallet inledningsvis 
finnas ett visst motstånd och en oro hos dem inför ett umgänge. De långsiktiga fördelarna för 
barnen att få lära känna sin pappa och sin släkt på pappas sida, inte minst sin lillebror, och att 
bygga upp en relation med dem, tar dock över sådana eventuella och kortsiktiga problem. 

 

Vi tolkar det som att det är tydligt att tingsrätten värderar fördelar i framtiden över eventuella 
problem i nutid. Barnens eventuella oro idag spelar mindre roll eftersom det vägs upp av de 
positiva konsekvenser umgänget antas få i framtiden. Vi tolkar det som att tingsrätten utgår 
från att barnens eventuella oro kommer att vara kortsiktig och inte få några negativa 
konsekvenser på sikt. 

 

I dom 7 spekulerar tingsrätten om hur umgänget kan utvecklas och skriver att det kan 
utvecklas på två sätt: 

 

(...) att det – vilket är tingsrättens avsikt – fungerar väl och att Nils efter viss tid själv uttrycker en 
önskan om att träffa sin pappa oftare och med tiden även en önskan om att tillbringa längre tider 
tillsammans med pappan eller att det fungerar mindre väl. 

 

Tingsrätten ger här uttryck för att barnet, genom att ha umgänge med pappan, i framtiden 
kanske kommer att ändra åsikt i frågan om umgänge. Tingsrätten skriver att umgänget kan 
komma att fungera ”mindre väl”, men detta utvecklas inte vidare. Vi tolkar det som att 
tingsrätten genom att använda detta uttryck och genom att skriva att umgänget kan utvecklas 
på två sätt förenklar eventuella konsekvenser av umgänget. De beskriver dessutom vad ett 
umgänge som fungerar ”väl” kan leda till, men inte vad det skulle kunna innebära att 
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umgänget fungerar ”mindre väl”. Termen förmildrar också, enligt oss, eventuella negativa 
konsekvenser av umgänget. 

 

Enligt barndomssociologisk teori betraktas barn ofta som blivande vuxna och inte som 
personer som är viktiga här och nu (Prout & James, 1997:8). Tingsrätten förutser i flera domar 
positiva fördelar av umgänget i framtiden och värderar dessutom dessa högre än barnets 
situation här och nu. Detta ger uttryck för ett förhållningssätt, anser vi, som säger att barnens 
framtida relationer är viktigare än barnens situation och känslor i nutid. Enligt Näsman 
(2004:55) kan ett sådant framtidsorienterat synsätt påverka uppfattningen om barns rättigheter 
genom att barndomen beskrivs som en period av brist. Detta kan, tolkar vi, höra ihop med att 
de barn som dessa framtidsorienterade argument används om också anses vara för unga för att 
deras åsikter ska spela någon avgörande roll. I dom 3 och dom 7 beslutas om umgänge mot 
barnens uttryckliga vilja och i dom 5 beslutas om umgänge utan att barnen har uttryckt något 
annat än att de inte vill prata om umgängesföräldern. Det skrivs också i den sistnämnda 
domen att barnens uppfattning med hänsyn till deras ålder inte har någon avgörande 
betydelse. 

Barns ålder 

Tidigare har vi konstaterat att om barn kommer till tals eller får sin vilja beaktad inte har 
något tydligt samband med ålder. De barn som når nivån inflytande är dock inte bland de 
yngsta barnen, men det finns också flera barn i samma ålder som inte är delaktiga i lika hög 
grad. I många domar då barnen ej är delaktiga enligt delaktighetsnivåerna diskuteras inte 
deras ålder överhuvudtaget. Ålder har betydelse för tingsrätten främst när barnet har en vilja 
som tydliggörs i domen. Hur barns ålder förstås i tingsrättsdomarna samspelar ofta med hur 
barnets behov förstås i framtiden. 

 

I dom 3 om 9-åriga Lisa skriver tingsrätten att: "Lisa är ännu inte tio år fyllda och är därmed 
allt för ung för att kunna förstå och bedöma de långsiktiga konsekvenserna av att bryta 
kontakten med sin biologiska far". I denna dom tolkar vi det som att tingsrätten ger uttryck för 
framtidsorienterat synsätt och barnet anses alltför ung för att hennes vilja ska ha avgörande 
betydelse. Vi tolkar det som att detta hör ihop med hennes antagna oförmåga till långsiktigt 
konsekvenstänkande och till hennes ålder. Formuleringen ”ännu inte 10 år fyllda” väcker 
enligt oss frågan om hon hade bedömts annorlunda om hon hade fyllt tio år? Formuleringen 
ger också uttryck för att hon beskrivs som varande i en utvecklingsprocess. Genom att 
tingsrätten fokuserar på något hon ännu inte är beskrivs barnet i en position av blivande 
snarare än varande. Det kan ge uttryck för en syn på barndom som en process till 
vuxenblivande och därmed till en färdigutvecklad person. Vi tolkar det som att Lisa definieras 
av sin ålder och hennes kompetens blir också bunden av denna. 
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I ungefär hälften av domarna framgår att barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
ålder och mognad enligt 6 kap 2 a § FB. Det är dock bara i dom 4 som tingsrätten återknyter 
till barnets mognad. I domen, där barnet är 11 år, står att: "Filip har nått en sådan ålder och 
mognad att hans inställning i umgängesfrågan måste beaktas". Tingsrätten skriver dock inget 
mer om det individuella barnets mognad. Vi tolkar det därför som att hans mognad ändå blir 
bedömd utifrån hans ålder. I de övriga målen är det främst den kronologiska åldern som 
används för att förklara varför barns åsikter inte ska vara avgörande. I dom 5 skriver 
tingsrätten: "barnen är också så pass unga, åtta respektive fyra år, att deras uppfattning i de 
aktuella frågorna inte är av någon avgörande betydelse". Av citatet framgår att det är tydligt 
att det enbart är den kronologiska åldern som tingsrätten bedömer. Dessa barn har inte 
uttryckt någon uppfattning i frågan om umgänge eller vårdnad utan enbart sagt att de inte vill 
tala om sin umgängesförälder. Vi tolkar det som att barnens ålder blir direkt avgörande för 
hur deras eventuellt uttryckta vilja skulle bedömas. 

 

 I dom 7 skriver tingsrätten att: "vartefter Nils blir äldre kommer hans önskemål också att 
tillmätas allt större vikt". Tingsrätten har tidigare hänvisat till hans ålder och därmed 
oförmåga till långsiktigt tänkande och i detta citat gör tingsrätten klart att hans åsikter blir 
viktigare ju äldre han blir.  Även i detta fall beskrivs barnet som under utveckling. Vi tolkar 
det som att barnet beskrivs som en ännu inte färdigutvecklad individ men som i takt med 
stigande ålder ges större inflytande. Återigen är det den kronologiska åldern som tingsrätten 
tar fasta på. 

 

Näsman (2004:56) skriver att individens egenskaper och förmågor ofta bedöms endast efter 
ålder och inte genom en individuell bedömning. Som framgår av exemplen ovan bedömer 
tingsrätten barnets förmåga enbart utifrån kronologisk ålder. De bortser därmed från det 
individuella barnet och dess mognad. Genom att hänvisa till barnets ålder istället för att göra 
en individuell bedömning av barnets mognad förmedlas en bild av barn som likartade och 
oförmögna till att fatta beslut och förstå konsekvenser. Detta kan också relateras till 
beskrivningar av barn som universella. När tingsrätten hänvisar till ålder befäster det också en 
bild av att alla barn i en viss ålder har vissa egenskaper eller en viss mognad, vilket också 
Sundhalls (2012:173) studie visar på. Samtidigt kan vi se att vid vilken ålder barns vilja har 
betydelse i vårt material varierar. De barn som nådde delaktighetsnivån inflytande var 8, 9, 10 
och 11 år. Vad är det som gör att 9-åriga Josefins vilja har betydelse för beslutet medan 9-
åriga Lisas vilja inte har det? Det är visserligen möjligt att tingsrätten gjort en 
mognadsbedömning utan att det framgår i domen. En annan möjlig tolkning är att det beror på 
att Josefins vilja stämmer överens med tingsrättens bedömning av vad som är barnets bästa 
medan Lisas vilja går emot den bedömningen. En möjlig tolkning är därmed att barn som 
håller med tingsrätten i bedömningen av vad som är barnets bästa får mer gehör för sin vilja 
och den ogiltigförklaras inte med hänvisning till ålder. Det gör att barnens mognad, som i 
dessa fall enbart bedöms utifrån ålder, förstås utifrån deras möjligheter att ha samma "vuxna" 
perspektiv på sin situation som tingsrätten har. 
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Sammanfattning 

I tre av de elva domarna var barnen ej delaktiga i tingsrättens bedömning. Deras åsikter, vilja 
eller egna syn på sin situation framgick inte. Barnens ålder har inte något samband med i 
vilken grad de var delaktiga eller ej. I åtta av domarna var barnen delaktiggjorda på något sätt 
och nådde upp till delaktighetsnivån informatör eller inflytande. I fyra av de åtta domarna 
gavs barnen dessutom inflytande över beslutet. I tre av dessa fall stämde beslutet överens med 
barnens vilja. I ett fall vägdes barnets vilja in bedömningen även om det gick emot hans vilja. 
Inte i något fall har vi bedömt att något barn nått upp till delaktighetsnivån självbestämmande 
vilket skulle ha inneburit att barnets vilja varit avgörande. 

 

I flera domar framgår att barnet beskrivs som universell i den meningen att alla barn antas ha 
samma behov. Barnen var i flera fall opersonligt beskrivna och antas ha behov av kontakt 
med sin umgängesförälder utifrån generella antaganden om att det är till barns bästa. Denna 
norm tycks vara mycket stark och i vårt material frångås den sällan. I de domar där det inte 
beslutas om umgänge har tingsrätten i större utsträckning utgått från det specifika barnets 
behov och framförallt de risker för barnet som umgänget kan medföra. Då barnets vilja har 
betydelse i beslutet finns fler individuella beskrivningar av barnet och färre generella 
antaganden om vad barn har behov av.  

 

Skyddsperspektivet på barn är tydligast när barnet är särskilt utsatt, till exempel på grund av 
misstänkta övergrepp eller att barnet upplevt våld mellan föräldrarna. I en dom ges barnet 
delaktighet samtidigt som barnskyddsperspektivet beaktas. Det finns få exempel i domarna då 
barn beskrivs som sociala aktörer. I flera fall ogiltiggörs barns uttrycka vilja genom att 
tingsrätten anser att barnen är påverkade av boendeföräldern eller befinner sig i 
lojalitetskonflikt. 

 

Barnens behov relateras i de allra flesta fall till barnens nuvarande situation. I några fall antar 
tingsrätten ett framtidsorienterat synsätt som framförallt betonar barnets behov av kontakt 
med föräldern i framtiden och de fördelar som detta antas ge. Det finns ett tydligt samband 
mellan tingsrättens framtidsperspektiv och bedömningen att barnet anses för ungt för att viljan 
ska ha betydelse för beslutet. 
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka barns delaktighet i tingsrättens beslut i domar om 
umgängesstöd. Tidigare forskning har visat att barn ofta inte var eller kände sig delaktiga i 
ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Vår studie visar ett liknande resultat. De flesta 
barn kommer till tals på något sätt i tingsrättens domar men det är få barn vars vilja får 
betydelse för beslutet. En slutsats vi kan dra av det granskade materialet är att barn generellt 
har lite att säga till om i beslutet. Många gånger ges ingen förklaring till varför barnen inte 
kommer till tals. På grund av att det är få domar som faktiskt beskriver barns vilja kan vi inte 
dra några större slutsatser om hur barnens uttryckta vilja bedöms av tingsrätten. I flera fall kan 
vi dock se att barnens vilja ogiltiggörs av tingsrätten med hänvisning till ålder eller påverkan 
från en förälder. En annan slutsats är att om barnets vilja stämmer överens med det 
tingsrätten, utifrån övriga omständigheter, anser vara till barnets bästa har barnet större 
möjlighet att få sin vilja beaktad. Detta resultat går också i linje med tidigare forskning om 
barns delaktighet i ärenden om vårdnad, boende och umgänge (se Röbäck, 2011:14 f; 
Sundhall, 2012:107).  

 

En annan slutsats är att barns behov många gånger beskrivs som universella medan risker för 
barnet beskrivs mer konkret och individuellt. Många barn tillskrivs framförallt ha behov av 
kontakt med båda sina föräldrar, vilket också är en viktig princip som domstolarna ska beakta 
vid bedömningen av barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB.  Detta antagande riskerar att väga 
tyngre i bedömningen av barnets bästa än barnets vilja i frågan. I resultatet av vår studie har 
de barn som uttryckt en motsatt uppfattning fått sin vilja ogiltigförklarad utifrån ålder eller 
påverkan från en förälder. Normen att barn har behov av att träffa båda sina föräldrar frångås 
sällan i de domar vi studerat. Kanske behöver denna norm ifrågasättas oftare? Vårt resultat 
visar också att tingsrätten i flera fall argumenterar utifrån barns behov av att i framtiden ha 
kontakt med umgängesföräldern. Tingsrätten antar att umgänget kommer vara till barnets 
bästa i framtiden, men det är egentligen bara nutiden som de kan veta något om.   

 

Hur tingsrätten beskriver barn menar vi har sin utgångspunkt i lagstiftningen och samhälleliga 
normer om hur barn är. Att barn bedöms utifrån sin ålder tänker vi kan höra ihop med att 
samhället har en mängd olika åldersgränser och en grundskola som grundar sig på 
ålderskategorier. Detta system av ålderskategorier i det dagliga livet tänker vi påverkar 
tingsrätten i hur ålder bedöms. Samtidigt är det sannolikt svårt för tingsrätten, som aldrig 
träffar barnet, att göra en bedömning av barnets mognad som de är ålagda att göra.  

 

Vi har inte haft kännedom om hur tingsrättens underlag, till exempel vårdnads- boende- och 
umgängesutredning, har genomförts. Vi vet därför inte om barnen varit delaktiga under 
utredningen och om familjerätten har talat med barnen. Det är möjligt att tingsrätten inte fått 
information från barnet själv eller om barnets vilja vilket skulle kunna vara en anledning till 
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att detta inte framgår i flera domar. Enligt Socialstyrelsens undersökning av utredningar och 
efterföljande domar framgår dock att familjerätterna i stort sett alltid samtalar med barnet och 
att de lyfter barnets perspektiv på ett bra sätt i 65 % av utredningarna men att detsamma 
endast gäller i 20 % av domarna (Socialstyrelsen, 2014:17 ff). 

 

Umgängesstöd är endast aktuellt då det antas finnas någon form av risk för barnet eller 
närstående att ha umgänge med en förälder. En tolkning är att utgångspunkten för tingsrätten i 
dessa mål är att barnet anses behöva skyddas. Detta kan tänkas stå i motsättning mot att 
betrakta barnet som en aktör. Det är möjligt att en jämförelse med ett annat material, till 
exempel vanliga mål om umgänge (utan umgängesstöd), hade gett ett annat resultat. Kanske 
har tingsrätten lättare att betrakta barn som aktörer om de inte samtidigt uppfattas vara särskilt 
utsatta. Som Röbäck (2011) och Eriksson och Näsman (2009) visar i sin forskning kan det 
vara svårt för tingsrätten och utredare att beakta både barnets behov av skydd och samtidigt 
delaktiggöra barnet. I vårt material är det endast i en dom som vi anser att tingsrätten lyckas 
kombinera dessa delar. Barnets vilja hade i detta fall en stark koppling till risken att hon 
skulle fara illa och hennes vilja överensstämde med det tingsrätten utifrån övriga 
omständigheter ansåg vara till hennes bästa.  

 

Resultaten av vår studie kan inte generaliseras på grund av studiens småskalighet. 
Studiens resultat visar dock på tendenser som har stöd i den tidigare forskning som vi har 
redovisat, som visar att barn sällan ges delaktighet och inflytande i tingsrättens beslut. Vårt 
forskningsresultat kan ha betydelse för alla som arbetar med barn i vårdnad-, boende- och 
umgängestvister. Studien kan, i och med den barndomssociologiska utgångspunkten, även 
bidra till ett nytt sätt att se på barn och i förlängningen kan detta förbättra barns möjligheter 
till deltagande i familjerättsliga processer.  

 

Det behövs mer forskning om umgängesstöd i Sverige. Framförallt forskning som involverar 
barns egna röster om insatsen och deras uppfattning om delaktighet i vårdnadsprocessen. 
Vidare vore det också av värde med studier som undersöker vilken betydelse barnets kön och 
etnicitet har för möjligheten till delaktighet i tingsrättsprocesser om vårdnad, boende och 
umgänge. Vår studie har visat att tingsrätten ofta har ett framtidsorienterat synsätt och 
använder argument som värnar barnets relation till umgängesföräldern i framtiden. Ekbom 
och Landbergs (2007:34 f) studie visar att många barn hade liten eller ingen kontakt med 
umgängesföräldern fyra år efter en dom om umgänge med umgängesstöd. Det behövs också 
mer forskning som undersöker om umgänge med umgängesstöd leder till att barnets relation 
med föräldern består över tid eller inte.  
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