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Summary 

This thesis is written within the field of family law, covering the 

problematic area of access right where the court decides that supervised 

access is going to be used in order to obtain the child’s right to meet and 

have contact with his or her parents. To obtain an adequate general idea 

about how supervised access is used, I have chosen to explore a) how the 

intervention is intended to work in Sweden, b) how the new requirement 

regarding limited time has changed the applicability regarding supervised 

access, c) on which occasions the court order the intervention and d) what 

consequences this brings to the child and parents involved.  

 

A child has certain rights in relation to his or her parents, one of them being 

the right to meet the parents and the right to have good contact with both the 

mother and the father. Adding to that, the child has a right not to be badly 

treated when meeting the parents, which involves problems since this is 

creating a difficult balance between the different rights. Because of this, 

supervised access is used as help and support at times of access which for 

some reason should be supervised. 

 

The intervention supervised access was subject to a legislative amendment 

in August 2010, which now means that the court can order the National 

Board of Health & Welfare to organize and evaluate the access intervention. 

A time limit of one year was also introduced, which means that if the court 

does not appreciate that normal access can work within a year, then 

supervised access should not be used and access therefore should not take 

place at all. This time limit involves higher requirements and demands from 

the investigations made by the court and the National Board of Health & 

Welfare since they have to appreciate how the relationship between the 

child and parent is going to evolve and develop for a period of time. The 

National Board of Health & Welfare is also responsible for following-up the 

access in a careful way, to ascertain that the intervention does not last longer 

than necessary.  

 

This essay furthermore discusses legal practice concerning risk-associated 

access right cases and how this risk should be assessed. Additionally, this 

essay studies legal practice regarding supervised access in order to illustrate 

how the Courts of Appeals are deliberating regarding the new supervised 

access legislation; when is supervised access suggested to be an appropriate 

action, and in which situations is it inappropriate for any right of access to 

occur? To assist me I have interviewed a specialist at the National Board of 

Health & Welfare and a judge at the District Court in Lund working within 

this area of the Swedish law to obtain an understanding about their 

reasoning regarding the work with supervised access.  

 

The child, the parent with custody and the parent who has access right often 

have divergent opinions regarding how this intervention should function and 
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what the true outcome of the intervention has been. There is some relevant 

research showing that many processes of access are stopped as soon as the 

supervised access intervention is stopped. This is one of the shortcomings I 

will highlight in my analysis. I will also explore and comment on other 

difficulties related to the intervention; are the rights of parents too strong in 

Sweden at the expense of the child’s wishes, and is supervised access a 

good way to promote access between the child and parent? 
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Sammanfattning 

Denna uppsats är ett examensarbete i juris kandidatprogrammet. Uppsatsen 

är skriven inom området familjerätt och behandlar problemområdet 

riskfyllda umgängen där domstolen förordnar om umgängesstöd för att 

tillvarata barnets rätt till umgänge. Jag kommer i uppsatsen redogöra för hur 

de rättigheter som ett barn har i förhållande till sina föräldrar ser ut, 

däribland rätten till umgänge och rätten till en god kontakt med båda 

föräldrar. Därtill besitter barnet en rätt att inte fara illa vid umgänge, vilket 

problematiserar situationen och skapar en svår avvägning mellan de olika 

rättigheterna. Dessa rättigheter äger barnet både enligt svensk rätt och 

internationella konventioner, såsom FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Vid ett sakläge där det konstateras att viss risk föreligger kan domstolen 

förordna om umgängesstöd för att tillgodose barnets rättigheter och agera 

som ett stöd vid umgänge som av någon anledning bör vara övervakade. För 

att få en bra överblick av när och hur umgängesstöd används har jag valt att 

undersöka hur åtgärden umgängesstöd skall fungera i Sverige, hur det nya 

tidsbegränsningskravet har förändrat tillämpningen av umgängesstöd, vid 

vilka tillfällen domstolen förordnar om insatsen samt vilka praktiska 

konsekvenser detta får för de inblandade.  

 

Insatsen umgängesstöd var i augusti 2010 föremål för en lagändring som 

innebar att domstolen nu gavs rätt att ge socialnämnden i uppdrag att 

anordna och följa upp insatsen. Det infördes även en tidsbegränsning om ett 

år, vilket innebär att då domstolen inte uppskattar att ett normalt umgänge 

kan komma till stånd inom ett år, så skall inte umgängesstöd användas och 

umgänge skall således inte ske. Denna tidsbegränsning ställer högre krav på 

domstolen och socialtjänstens utredningsarbete då de måste uppskatta hur 

barnet och förälderns relation och umgänge kan komma att se ut och 

utvecklas. Socialnämnden skall även följa upp umgänget på ett noggrant sätt 

för att tillse att insatsen inte varar längre än nödvändigt. Med anledning 

härav anser jag det vara av intresse att redogöra för hur denna lagförändring 

i praktiken tagit form och hur domstolen nu tillämpar umgängesstöd. 

 

Uppsatsen behandlar även rättspraxis rörande riskfyllda umgängen och hur 

denna risk skall bedömas, samt rättspraxis angående umgängesstöd för att 

visa på hur hovrätterna har tänkt kring den nya lagstiftningen om 

umgängesstöd; när anses umgängesstöd vara en lämplig åtgärd och när skall 

umgänge överhuvudtaget inte föreligga mellan barn och umgängesförälder? 

Till min hjälp har jag också använt mig av intervjuer med yrkesverksamma 

personer som arbetar med detta område inom lagen för att få en inblick i hur 

de tänker kring arbetet med umgängesstöd. 

 

Barnet, boendeföräldern och umgängesföräldern har ofta tämligen olika 

uppfattningar om hur insatsen bör fungera och hur det i realiteten har gått. 

Det finns även forskning som visar på att många umgängen avslutas i 

samband med att umgängesstödsinsatsen avslutas. Detta är ett av de 
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problem som jag pekar på i min analys. I analysen tar jag även upp andra 

svårigheter som är relaterade till insatsen; är föräldrarätten alltför stark i 

Sverige på bekostnad av barnets vilja samt är umgängesstöd en 

tillfredställande insats att använda sig av för att främja umgänge mellan barn 

och förälder? 
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Förord 

Att fördjupa sig i ämnet umgängesstöd och riskfyllda umgängen har varit en 

intressant och spännande process som jag framöver i mitt arbete på 

advokatbyrå kommer ha god nytta av. Barnets rättigheter och hur dessa skall 

tillgodoses är ett viktigt ämne som jag är tacksam att jag har fått fördjupa 

mina kunskaper inom.   

 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Titti Mattsson för inspiration, 

engagemang och många goda råd under uppsatsskrivandets gång. Även 

Knut Norrman, rådman vid Lunds tingsrätt och Ewa Hall vid socialnämnden 

i Lund har varit mycket behjälpliga i detta arbete.  

 

 

 

Malmö den 20 maj 2012 

 

 

Maria Persdotter 
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rättigheterna och de grundläggande friheterna 

 

f. Följande sida 
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RF  Regeringsformen (1974:152) 

 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Av Sveriges cirka två miljoner barn
1
 bor ungefär en halv miljon med endast 

en av sina föräldrar
2
. Anledningen till detta är vanligen att föräldrarna har 

separerat; år 2010 var 49 600 barn med om att deras föräldrar separerade
3
. 

Av dessa barn står 96 % fortfarande under gemensam vårdnad av båda sina 

föräldrar
4
. De flesta skilda och separerade föräldrar kan således själva avtala 

om vårdnad, boende och umgänge rörande barnen. För de som inte kan 

komma överens på egen hand leder konflikten många gånger till en rättslig 

tvist. I dessa konflikter och tvister finns det ofta känslor av både ilska, sorg, 

hopp och förtvivlan.  

 

Då tvisten kommer upp i domstol är den vanligen mycket infekterad, och 

parterna har ofta svårt att respektera och lita på varandra. Vid särskilt svåra 

situationer när boendeföräldern inte vill eller vågar lämna ut barnet till den 

andra föräldern kan det vara besvärligt att få till ett fungerande umgänge 

mellan barn och umgängesförälder. Ett alternativ i dessa situationer är att ta 

hjälp av umgängesstöd som skall fungera som ett skydd och stöd för 

samtliga inblandade parter.  

 

Att det bästa för barn är att ha tillgång till båda sina föräldrar är ett faktum
5
, 

men var går gränsen då det föreligger en risk med att utöva umgängesrätten? 

När är det bäst och säkrast för barnet att inte alls ha något umgänge med 

umgängesföräldern, och när är det viktigt att barnets rätt till umgänge 

tillgodoses med hjälp av umgängesstöd?  

 

Insatsen umgängesstöd kan på många sätt ses som den åtgärd som ställer 

motsättningen mellan samhällets ansvar och familjens självbestämmanderätt 

på sin spets. Sedan augusti 2010 har insatsens ändamål och funktion 

förändrats något, med syfte att tydliggöra barnet i processen. Bland annat 

har man infört en tidsbegränsning för insatsen samt gett domstolen rätt att 

be socialnämnden att utse ett umgängesstöd
6
. Med detta som utgångspunkt 

kommer jag att undersöka om umgängesstöd är en tillfredställande åtgärd 

för att tillgodose barnets rätt till umgänge.  

                                                 
1
 Med barn menas här personer upp till 18 års ålder. 

2
 Bangura Arvidsson, Maria (2009), Aktiv passivitet. Om kontaktpersoners roll och 

förhållningssätt till pappor, mammor och barn i umgängestvister. Socialvetenskaplig 

tidskrift, nr 1, s. 4.  
3
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____27475.aspx 

4
 Bangura Arvidsson (2009), s. 5. 

5
 Andersson, Gunvor & Bangura Arvidsson, Maria (2009) På spaning efter betydelsen av 

umgängesstöd för barn. Socionomens Forskningssupplement, nr 26, s. 34 och SOU 

2005:43 s. 103. 
6
 FB 6 kap. 15c§. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Umgängesstöd har använts en längre tid både i Sverige och utomlands. Man 

märker dock att insatsen blir alltmer vanlig och anledningen till detta kan 

antas vara att betydelsen för ett barn av att ha kontakt med båda föräldrar 

har fått ordentligt genomslag på senare tid. Samtidigt föreligger det i vissa 

fall en risk med att genomföra umgänge och då anses umgängesstöd vara ett 

bra alternativ att använda sig av.   

 

Syftet med detta arbete är således följande;  

 att undersöka hur åtgärden umgängesstöd avses fungera enligt 

svensk rätt, 

 att utreda hur det nya tidsbegränsningskravet har förändrat 

tillämpningen av umgängesstöd, 

 att ta reda på vid vilka tillfällen domstolen förordnar om 

umgängesstöd, 

 samt att granska vilka praktiska konsekvenser insatsen kan få för de 

inblandade. 

1.3 Avgränsningar och förtydliganden 

Tidigare har ”umgänge med kontaktperson” varit det begrepp som använts 

då man talat om umgängesstöd. Efter en statlig utredning från 2007 

föreslogs det att begreppet kontaktperson vid umgänge skall ersättas med 

benämningen umgängesstöd för den typ av kontaktpersoner som utses av 

socialnämnden i enlighet med ett domstolsavgörande.
7
 Av denna anledning 

kommer endast begreppet umgängesstöd att användas då jag talar om 

insatsen efter augusti 2010, även om kontaktperson fortfarande är ett vanligt 

uttryck i praktiken.  

 

Umgängesstöd kan utses via Föräldrabalken
8
 eller via Socialtjänstlagen

9
. 

Görs det i enlighet med SoL är insatsen frivillig till skillnad från FB där det 

är domstolen som förordnar om umgängesstöd. I denna uppsats kommer jag 

att fokusera på insatsen som föreskrivs enligt FB.  

 

Jag är medveten om att jag i vissa delar av uppsatsen förutsätter att det är 

fadern som är umgängesförälder och skriver om modern som 

boendeförälder. Detta beror på att det finns så tydlig statistik som visar på 

att detta är fallet i majoriteten av ärendena.
10

 

 

I uppsatsen hänvisas till både socialnämnden och socialtjänsten. 

Socialnämnden är det politiska organet med ansvaret och uppdraget, och 

                                                 
7
 SOU 2007:52, s. 218. 

8
 Nedan kallad FB. 

9
 Nedan kallad SoL. 

10
 Andersson & Bangura Arvidsson (2009), s. 28. 
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socialtjänsten är den stab tjänstemän som arbetar under socialnämndens 

direktiv. 

1.4 Metod och material 

Genom att använda mig av en traditionell rättsdogmatisk metod vill jag ta 

reda på hur åtgärden umgängesstöd skall fungera i Sverige. Det innebär att 

jag främst kommer att använda mig av lagtext, förarbeten, doktrin och 

rättspraxis för att besvara denna frågeställning. Generellt har materialet valts 

utifrån relevans. Det material som funnits att tillgå i detta ämne behandlar 

ofta både umgängesstöd via SoL och via FB. Mitt fokus kommer, som 

tidigare nämnts, att ligga på de delar som behandlar umgängesstöd i enlighet 

med FB.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter används i kapitel 2 och 3 som en 

rättskälla, även om denna inte har någon specifik avgörande betydelse. Jag 

anser att det ändå är av vikt att utnyttja sig av denna då den påverkat vår 

svenska rätt på ett betydande sätt, och även används av våra domstolar som 

rättskälla.
11

 

 

De rättsfall jag valt att använda mig av i detta arbete spänner från 1970-talet 

till idag för att visa på den historiska aspekten av umgängesstöd och 

umgänge överlag mellan förälder och barn som ej bor tillsammans. Då jag 

undersöker praxis för att se hur rättsläget ser ut idag använder jag endast 

rättsfall från hösten 2010 och framåt
12

. Högsta domstolen har inte tillämpat 

de nya reglerna kring umgängesstöd och därför kommer jag att främst titta 

på hur hovrätterna i Sverige har tänkt kring tidsbegränsningen och 

domstolens nya rätt att formellt ålägga socialnämnden att utse 

umgängesstöd. De rättsfall jag har valt ut för att använda mig av är de som 

bäst visar på hur domstolen resonerar då umgängesstöd är den huvudsakliga 

frågan, vilka avvägningar som görs samt hur domstolen försöker sätta barnet 

i fokus. Självklart finns det många fall från hovrätterna där domstolen har 

förordnat om umgängesstöd, men många gånger är det inte den 

huvudsakliga frågan. Eftersom mitt fokus i arbetet är umgängesstöd har jag 

därför valt rättspraxis som behandlar denna rättsfråga på ett centralt sätt. 

Rättsfallen kommer att besvara frågan om vid vilka tillfällen domstolen 

förordnar om insatsen umgängesstöd. 

 

Då jag undersöker hur insatsen umgängesstöd fungerar i praktiken kommer 

jag att använda mig av intervjuer med företrädare för socialnämnd och 

tingsrätt för att diskutera med dem om hur de arbetar med den nya 

lagstiftningen och hur de tycker att umgängesstöd fungerar i praktiken. De 

frågor som varit min utgångspunkt vid intervjuerna återfinns i Bilaga A och 

B.  

 

                                                 
11

 Se NJA 2007 s. 168 och NJA 2006 s. 40.  
12

 Eventuell relevant praxis publicerad efter den 31 mars 2012 har lämnats utan avseende. 
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I den praktiska delen kommer jag också att använda mig av relevant 

forskning och studier som finns kring de konsekvenser som insatsen 

umgängesstöd för med sig. Denna del kommer att vara en deskription av 

den forskning som berör mitt ämne. Jag har valt ut två rapporter som jag 

koncentrerar den praktiska delen kring. Rapporten från Rädda Barnen och 

Socialstyrelsen har jag valt att använda mig av då det är en fyllig och 

detaljrik rapport från den sociala myndigheten som här är av stor vikt. Den 

andra rapporten, sammanställd av Gunvor Andersson och Maria Bangura 

Arvidsson används av den anledningen att dessa författare är två 

framstående aktörer inom området umgängesstöd. Deras rapport är också av 

något nyare datum än den från Rädda Barnen och Socialstyrelsen. 

Intervjuer, rättspraxis och deskription av forskning kommer att besvara 

frågorna rörande det nya tidsbegränsningskravet samt när man använder 

umgängesstöd och vilka praktiska konsekvenser detta medför.  

 

1.5 Disposition 

I denna uppsats kommer jag inledningsvis titta närmre på de grundläggande 

rättigheter och behov som ett barn har, vilka är centrala för syftet med 

umgängesstöd. Barnets behov av två föräldrar och barnets rätt till umgänge 

med sina föräldrar står därför i fokus i uppsatsens första del. I dessa delar 

kommer jag att granska både svensk lagstiftning och internationell 

konvention samt föra en diskussion om varför vi anser att dessa behov och 

rättigheter är så viktiga för ett barn samt vilka andra former av umgänge än 

det traditionella fysiska umgänget som finns. Eftersom den svenska 

bestämmelsen till stor del bygger på internationella konventioner tycker jag 

att det känns viktigt att belysa detta och även skriva något om 

barnkonventionen.  

 

De två första kapitlen kommer därefter att kontrasteras mot följande kapitel 

som berör risken för att barnet far illa vid umgänge eller kontakt med en 

förälder. Här kommer jag att beröra både socialtjänstens och domstolens 

utredningsskyldighet, vilket jag anser är viktigt att ha med sig då man 

fortsätter till uppsatsens mer fördjupande delar. Barnet har ett etablerat 

skyddsbehov och det är socialtjänsten och domstolen som skall se till att 

detta behov av skydd tillgodoses. 

 

Nästföljande kapitel innehåller en historisk tillbakablick gällande insatsen 

umgängesstöd, vad denna innebär och vad som kan utläsas ur lag och 

förarbeten. Därefter kommer jag att undersöka varför insatsen används och 

vem som bedöms vara lämplig som umgängesstöd. Efter detta går jag vidare 

med hur umgängesstöd används i praktiken. Här kommer fokus ligga på den 

tidsbegränsning som infördes vid lagändringen år 2010 och därför kommer 

jag att redogöra för domar från hovrätten som kommit efter lagändringen 

trätt i kraft. Jag kommer sedan att redogöra för hur umgängesstöd fungerar 

som en skyddsmekanism och hur insatsen praktiskt utformas. Även vad som 

kan bli resultatet av umgänge med umgängesstöd uppmärksammas här – hur 

har barn, boendeförälder och umgängesförälder upplevt denna insats? Vad 



 11 

har varit bra och vad har varit dåligt? Vad tycker de som arbetar med 

umgängesstöd om insatsen? 

 

Slutligen kommer min analys där jag diskuterar hur åtgärden umgängesstöd 

fungerar i Sverige samt vid vilka tillfällen domstolen förordnar om 

umgängesstöd och vilka praktiska konsekvenser detta får för de inblandade. 

Därtill kommer jag att fokusera på det nya tidsbegränsningskravet och 

resonera kring hur detta har förändrat tillämpningen av umgängesstöd.  
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2 Barnets behov av föräldrar 

2.1 Den svenska kärnfamiljen i förändring 

Familjen är en grundläggande kärnenhet i de flesta samhällen
13

. Som barn är 

man en produkt av sina föräldrar, både fysiskt och psykiskt. Barnet får sina 

gener och psykologiska grundförutsättningar av sin mamma och pappa. Den 

upplevelse barnet har av sig själv – sin självbild och identitet – speglas ofta 

av den föreställning barnet har av sin mamma och pappa.
14

 Hur familjen ser 

ut och interagerar är därför av betydelse för hur barnet formas och 

utvecklas. 

 

Idag har vi en mycket differentierad bild av familjekonceptet om man 

jämför med för bara 50 år sedan. Den traditionella kärnfamiljen bestod då av 

mannen som huvudförsörjare och familjeöverhuvud och kvinnan som 

ansvarig för hem och barn. Begreppet familj kom att försvagas då 

jordbrukssamhällets struktur ersattes av industrialisering och urbanisering, 

vilket även ledde till en ökad individualisering och därmed en ny syn på 

familjen som en social enhet
15

. Under 1970-talet ökade kvinnornas 

förvärvsfrekvens och detta förändrade även förhållandet mellan könen och 

förutsättningarna för familjens uppbyggnad
16

. Den moderna familjen består 

idag av styvföräldrar, halvsyskon och plastpappor – långt ifrån det gamla 

idealet med två gifta föräldrar och två barn. Den traditionella kärnfamiljen 

har således fått ge vika för den nya så kallade ”nätverksfamiljen” i vilken 

det vanligen finns flera olika nätverk av relationer som sammankopplas på 

olika sätt
17

. Hydén och Hydén menar att den individualisering som präglar 

dagens samhälle också har påverkat våra familjerelationer och tydliggörs 

särskilt vid en separation där två föräldrar i en konflikt driver vars ett 

föräldraprojekt. Samtidigt som familjen skall upplösas skall föräldraskapet 

bestå, även om det måste omformas.
18

 Svensk lagstiftning och forskning 

framhåller att barn behöver stabila och varaktiga förhållanden till båda 

föräldrarna, även om föräldrarna är i konflikt med varandra
19

. 

 

Torgny Gustafsson, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, menar att 

”föräldrar har olika roller i förhållande till sina barn. Främst beror de olika 

rollerna på att föräldrarna är olika som människor. Deras olika 

personligheter, olika sätt och stil, intressen och värderingar ger barnet ett 

rikt spektrum att ta till sig och spegla sig mot, införliva, förkasta, modifiera. 

                                                 
13

 Mattsson, Titti (2010) Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården, s. 28. 
14

 Ds 1999:57 – Bilaga 1, s. 121. 
15

 Mattsson (2010), s. 30. 
16

 Hydén, Margareta & Hydén, Lars-Christer (2002) Samtal om den nya familjen, s. 25. 
17

 Mattsson (2010), s. 31. 
18

Hydén & Hydén (2002), s. 27. 
19

 Bangura Arvidsson (2009), s. 5. 
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De olika rollerna är naturligtvis också förbundna med könsroller och andra 

specifika sociala roller. Den ene kan alltså inte ersätta den andre”.
20

 

 

Detta är en åsikt som delas av många i Sverige idag; det är grundläggande 

för ett barn att känna till sitt ursprung och ha god kontakt med både sin 

mamma och pappa. Detta understryks även av det faktum att det anses vara 

barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, såvida det 

inte föreligger några särskilda skäl som talar för motsatsen.
21

 Det krävs 

sålunda relativt mycket för att ett umgänge skall anses vara negativt för 

barnet. Historiskt sett har det varit vanligast att ett barn bor med sin mamma 

efter en skilsmässa och har umgänge med sin pappa. Den svenska 

grundtanken om att barnet har rätt att känna sin biologiska pappa återspeglas 

tydligt i familjepolitiken och Sverige är sannolikt ett av världens mest 

mansvänliga samhällen om man ser utifrån ogifta och skilda biologiska 

fäders perspektiv.
22

 Vi anser således att det är eftersträvansvärt att barn har 

tillgång till båda föräldrar, och då svårigheter med detta uppkommer tar 

domstolen till olika sorters stöd och hjälpmedel, däribland umgängesstöd. 

2.2 Principen om barnets bästa 

Uttrycket barnets bästa har funnits i svensk lagstiftning sedan tidigt 1900-

tal. Under 1970-talet blossade debatten om barnets bästa och barnets rätt 

upp i både svensk och internationell debatt
23

. Idag återfinns den 

grundläggande principen om att barnets bästa skall komma i första rummet 

vid alla åtgärder som rör barn i FB
24

 samt i barnkonventionens artikel 3
25

. 

Med barn avses varje person under 18 år
26

. Principen är till och med 

förankrad i vår grundlag genom bestämmelser i regeringsformen om att det 

grundläggande målet för den offentliga verksamheten skall vara den 

enskildes välfärd i olika avseenden
27

. Principen är i hög grad en 

lagstiftningsfråga, men också en fråga om praktisk tillämpning av lagen och 

handlande i största allmänhet
28

. I denna princip ingår att barnet har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet skall behandlas med 

aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning
29

. 

Denna del av principen förespråkar på det sättet en målsättning för barns 

uppväxtförhållanden. Sammantaget kan man säga att den för barnet bästa 

                                                 
20

 Ds 1999:57 – Bilaga 1, s. 123. 
21

 Se NJA 1999 s. 451 där Högsta domstolen fastslog att det i enlighet med den nya 

lagregleringen från 1998 kring gemensam vårdnad för ogifta föräldrar innebär att det nu 

krävs särskilda omständigheter för att frångå gemensam vårdnad eftersom det förutsätts 

vara det bästa för barnet. 
22

 Andersson & Bangura Arvidsson (2009), s. 25f. 
23

 Kaldal, Anna (2010) Parallella processer – En rättsvetenskaplig studie av 

riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål, s. 64. 
24

 FB 6 kap. 2a§. 
25

 Edenhammar, Karin, Ek, Simone, Ewerlöf, Göran, Gustafsson, Lars, Hammarberg, 

Thomas & Sverne, Tor (1994) Respekt för barnet, s. 15. 
26

 Ewerlöf, Göran, Sverne, Tor & Singer, Anna (2004) Barnets bästa, s. 34. 
27

 RF 1 kap. 2§. 
28

 Ewerlöf, Sverne & Singer (2004), s. 35. 
29

 FB 6 kap. 1§. 
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lösningen är den som bäst kan antas främja att barnet får sina grundläggande 

behov tillgodosedda
30

.  

 

Principen om barnets bästa fick sin nuvarande utformning i vår svenska 

lagstiftning år 2007, då lagstiftaren tog ett krafttag för att förstärka 

barnperspektivet i den svenska rätten. Utgångspunkten i barnperspektivet är 

respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Att man skall 

tillämpa ett barnperspektiv vid beslutsfattande innebär att domstolen skall 

söka förstå barnet och skaffa sig kunskap om hur barnet uppfattar sin 

situation. Emellertid skall inte domstolen enbart försöka se på situationen ur 

barnets ögon, utan också utvärdera vilka följder olika beslutsalternativ kan 

få för barnet. Domstolen måste således lyssna på barnet och visa respekt för 

barnet som en egen individ med självständiga uppfattningar.
31

 Det stärkta 

barnperspektivet innebär också en skyldighet att öka transparensen i domar 

och beslut. Domstol och socialtjänst måste redovisa ett tydligt resonemang 

för att inte begreppet barnets bästa skall användas på ett slentrianmässigt 

sätt. Högre krav ställs på vad som skall vara undersökt och klargjort i ett 

ärende som rör vårdnad, boende och umgänge.
32

  

 

Barnets bästa är en rättslig konstruktion som är sammankopplad med flera 

olika svårigheter. Det är ett begrepp som är svårdefinierat; både den 

materiella betydelsen samt hur man skall uppnå önskvärt resultat är lämnat 

för egen tolkning
33

. Då man ser på hur svensk domstol tolkar principen 

finner man att barnets bästa ofta är det centrala rättsfaktumet, alltså det som 

skall bevisas i målet. Även om lagstiftaren gjort ett försök att precisera 

betydelsen av barnets bästa ges rättstillämpningen ändå ett stort utrymme att 

göra en egen bedömning utifrån det enskilda barnets behov
34

. Denna frihet 

till tolkning innebär som tidigare nämnts svårigheter, men flexibiliteten har 

också fördelar. Nya forskningsrön och undersökningar kan lättare beaktas i 

tillämpningen utan att lagen behöver förändras samt den uppenbara fördelen 

det innebär att kunna ta hänsyn till det individuella barnets mognad och 

förutsättningar
35

. Barnets bästa kan också lättare fastställas med hänsyn till 

kultur och lokal sedvänja i och med att det inte finns en klar och tydlig 

definition
36

. Vissa presumtioner finns dock för vad domstolen skall utgå 

ifrån vid bedömningar om barnets bästa. Tre av de vanligaste 

presumtionerna är att ett barn inte bör bli utsatt för miljöombyte utan starka 

skäl, att små barn, särskilt flickor, bör vara hos modern och äldre barn, 

särskilt pojkar, bör vara hos fadern samt att syskon inte bör skiljas åt.
37

  

 

                                                 
30

 Ewerlöf, Sverne & Singer (2004), s. 35. 
31

 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
32

 Ryrstedt, Eva (2009) Barnets bästa och vilja i domstol. Svensk Juristtidning, s. 1018. 
33

 Kaldal (2010), s. 65. 
34

 Kaldal (2010), s. 67. 
35

 Kaldal (2010), s. 68. 
36

 Schiratzki, Johanna (2010) Barnrättens grunder, s. 30. 
37

 BO Barnombudsmannen (2005) När tryggheten står på spel, s. 18. 
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2.3 Barnets rätt till familj 

Då FN:s konvention om barnets rättigheter
38

 antogs av FN:s 

generalförsamling 1989 var det en betydelsefull framgång för barnen i 

världen. Barnets situation blev härmed placerat på den politiska agendan 

och förståelsen för barnets rättigheter och människovärde ökade.
39

 Sverige 

ratificerade barnkonventionen 1990 och i samband med detta angav 

Regeringen att den svenska lagen redan uppfyllde de krav som 

konventionen ställde och att det därför inte förelåg något behov av 

ytterligare lagstiftningsåtgärder
40

. Istället för att göra barnkonventionen 

direkt tillämplig har Sverige följaktligen valt att anpassa den svenska 

lagstiftningen så att den överensstämmer med barnkonventionens regler.
41

 

Innebörden av detta är att barnkonventionen för Sverige har en karaktär av 

en folkrättslig förpliktelse som Sverige frivilligt åtagit sig att följa
42

. 

Barnkonventionen är rättsligt bindande för stater, inte för enskilda. Trots 

denna form av folkrättsligt traktat behandlar barnkonventionen också det 

civilrättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar.
43

  

 

Familjen är av högsta vikt för barnet enligt barnkonventionen och utgör den 

grundläggande utgångspunkten för ett barns utveckling och uppväxt
44

. I 

barnkonventionen uttrycks att varje människa behöver uppleva ett 

sammanhang i sitt liv, innebärande bland annat en förståelse för hur dess 

eget och föräldrarnas liv hänger samman
45

. Barnet skall få tillgång till sina 

föräldrar på bästa sätt, både på ett fysiskt sätt genom att träffa föräldrarna 

och på ett mer psykologiskt sätt genom den känslomässiga rätten att få vara 

lojal med båda föräldrarna
46

. Barnets rätt till två föräldrar fastställs främst i 

artiklarna 7, 8 och 9. Enligt artikel 7 har barnet, så långt det är möjligt, rätt 

att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem. Artikel 8 stadgar att 

varje barn har rätt att behålla sin identitet, och följande artikel tar upp att ett 

barn inte skall skiljas från föräldrarna mot deras vilja. Barnkonventionen 

genomsyras av föräldrarnas centrala roll i barnets uppväxt. Detta synliggörs 

bland annat genom användandet av uttrycket ”barnets rätt till sina föräldrar” 

och inte ”barnets rätt till sin familj”.
47

  

 

Både svensk lagtext och internationell konvention visar följaktligen att det 

är viktigt att barn har tillgång till sina föräldrar, får leva ihop med dessa och 

formas som en del i ett sammanhang. I de familjer där föräldrarna har 

separerat blir det istället viktigt att barnet får utöva umgänge med den 

                                                 
38

 Nedan kallad barnkonventionen. 
39

 Edenhammar, Ek, Ewerlöf, Gustafsson, Hammarberg & Sverne (1994), s. 5.  
40

 Kaldal (2010), s. 64. 
41

 SOU 2005:43, s. 641. 
42

 Kaldal (2010), s. 65. 
43

 Schiratzki (2010), s. 28.  
44

 Mattsson (2010), s. 64. 
45

Rädda Barnen (1998) Barnets rätt till båda föräldrarna, s. 12. 
46

 Rädda Barnen (1998), s. 15. 
47

 Mattsson (2010), s. 65. 
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förälder som barnet inte bor tillsammans med. Denna umgängesrätt 

utvecklas i kapitlet nedan.  
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3 Rätten till umgänge 

3.1 Föräldrabalken 

Enligt FB 6 kap. 15 § har barnet rätt till umgänge med den förälder som det 

inte bor tillsammans med.  Lagstiftaren beskriver det som följer:  

Barnet skall ha 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.  

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en 

förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Särskilt 

förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.  

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon 

annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.  

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som 

det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna sådana upplysningar om 

barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Om barnet skall 

umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet 

särskilt nära, skall upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren.
48

  

Umgänget är således i första hand till för barnet och det är barnets behov 

och intressen som skall vara avgörande. Ett beslut om umgänge skall endast 

grunda sig på vad som är bäst för barnet, och denna prövning görs med 

beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Bland annat tar 

man hänsyn till barnets ålder och mognad, barnets anknytning till 

umgängesföräldern samt föräldrarnas förhållande till varandra.
49

 Det är 

barnets föräldrars gemensamma ansvar att tillse att barnets behov av 

umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses, 

oavsett om de har gemensam vårdnad eller inte
50

. Detta är ett sätt för 

lagstiftaren att betona att en förälder som barnet inte bor tillsammans med 

har en skyldighet och ett ansvar att umgås med barnet. Det finns dock ingen 

slags sanktion för den förälder som vägrar att umgås med sitt barn.
51

 Den 

förälder som barnet bor tillsammans med skall försöka underlätta och 

uppmuntra barnet till umgänge med den förälder som barnet inte bor 

tillsammans med, men umgängesföräldern har även själv ett ansvar för att 

barnets behov av umgänge med denna person tillgodoses
52

.  

Högsta domstolen har betonat boendeförälderns ansvar i en dom från år 

1998, där modern på flera olika sätt hade motverkat umgänge mellan fadern 

och den gemensamma sonen sedan sonen var 6 månader gammal. Fadern 

                                                 
48

 FB 6 kap. 15§. 
49

 SOU 2005:43, s. 166. 
50

 FB 6 kap. 15§ 2st. 
51

 Ewerlöf, Sverne & Singer (2004), s. 58. 
52

 SOU 2005:43, s. 166. 
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hade under alla år försökt upprätthålla ett umgänge mellan honom och 

sonen, men under tre år hade detta varit omöjligt och modern hade agerat i 

strid mot domstolsbeslut och gjort allt för att förhindra umgänge. Hovrätten 

ansåg att moderns konsekventa vägran att låta sonen träffa sin far inte 

överensstämde med sonens bästa och att det på sikt till och med skulle vara 

till nackdel för sonen. Med hänsyn till moderns bristande förmåga att inse 

att sonen behöver ha fortlöpande kontakt med fadern och till moderns 

bristande kompromissvilja ifrågasatte hovrätten moderns lämplighet som 

vårdnadshavare och anförtrodde vårdnaden åt fadern ensam. Högsta 

domstolen menade att det fanns starka skäl för att anförtro vårdanden om 

sonen åt fadern ensam, då denna sade sig stödja ett omfattande umgänge 

mellan sonen och modern, men med hänsyn till att sonen vuxit upp 

tillsammans med modern och inte träffat fadern sedan han var ett halvår 

gammal, fann domstolen till slut att vårdnaden inte skulle ändras. Vikten av 

att inte förhindra umgänge i framtiden betonades ändock i högsta 

domstolens domskäl.
53

  

 

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en 

förälder som det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna 

sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda 

skäl talar emot detta
54

. Om föräldrarna är oense kring umgänget kan talan 

om umgänge väckas av en förälder som vill umgås med sitt barn. 

Föräldrarna kan också avtala om umgänget. För att avtalet skall bli giltigt 

måste det vara skriftligt och godkännas av socialtjänsten i den kommun man 

bor
55

. 

 

Det finns följaktligen en central utgångspunkt i att det är viktigt för barnet 

att ha kontakt med båda föräldrar oavsett boende- och vårdnadsform. Det 

betonas emellertid i både lag och förarbeten att något umgänge inte får 

beslutas om på ett schablonartat sätt. Domstolen måste i alla situationer se 

till det enskilda barnet och beakta att ingen tvist är den andra lik.  

3.2 Rätten till umgänge enligt 
Barnkonventionen 

 

Rätten till umgänge regleras i barnkonventionens artikel 9, vilken stadgar att 

konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar 

mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter finner att ett sådant 

åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. I tredje punkten i artikel 9 anges 

även att konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt 

från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett 

personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då 

det strider mot barnets bästa. Barnets bästa regleras, som tidigare nämnts, i 

                                                 
53

 NJA 1998 s. 675. 
54

 FB 6 kap. 15§ 4st. 
55

 FB 6 kap. 15a§ 
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den tredje artikeln och är en av de mest centrala principerna i 

barnkonventionen. 

 

Andra artiklar i barnkonventionen som kan bli aktuella då man berör ämnet 

umgänge mellan barn och förälder är artikel 18 som fastställer att 

konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 

principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets 

uppfostran och utveckling
56

. Mot denna artikel balanseras artikel 19, vilken 

berör de åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att skydda barnet 

mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 

vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 

förälderns, vårdnadshavares, eller annan persons vård
57

.  

3.3 En rättighet för barnet eller föräldern? 

Det finns ingen absolut rätt för en förälder att umgås med sitt barn. Det finns 

å andra sidan inte heller en absolut rätt för ett barn att umgås med sin 

förälder. Som tidigare nämnts är rätten till umgänge till för barnet, och 

barnets bästa skall vara avgörande
58

. Enligt en aktstudie gjord av Andersson 

och Bangura Arvidsson angående umgängesstöd och rätten till umgänge 

används dock fortfarande formuleringar som ”pappans rätt till umgänge” av 

domstolarna. Det framkommer på liknande sätt att fokus ofta ligger på 

föräldrars rätt till umgänge, istället för barnets behov av detsamma.
59

 En 

anledning till varför förväxling lätt sker mellan barnets rätt och framförallt 

faderns rätt till umgänge är för att umgängesstöd blir aktuellt främst när 

pappan gör anspråk på att få ha kontakt med sitt barn. Barnet kan inte mot 

pappans vilja begära att få ha kontakt med sin pappa.
60

 Lagen formuleras 

också på ett sådant sätt att en förälder kan föra talan om umgänge med sitt 

barn, men barnet själv besitter inte samma rätt;  

 
På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan 

barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden
61

.  

 

En annan möjlig anledning till varför det trots allt ofta fokuseras på 

föräldern är att det är vanligt att vända sig till föräldrarna när man vill veta 

något om barnen. Umgängesstöd används ofta då barnet i fråga är för litet 

för att ha en åsikt och skonas därmed från att ta ställning. Istället blir det då 

till föräldrarna man får vända sig. I ovan nämnda aktstudie ifrågasätts om 

det ur barns perspektiv är viktigt att träffa en förälder som de inte har en 

hållbar relation till. Samhället vill dock inte lättvindigt tillåta att barnet 

avstår från att förbättra kontakten eftersom normen om kontaktfrekvens är 

så pass stark. Det kan alltså ifrågasättas om rätten till umgänge kan ses 
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57

 FN:s konvention om barnets rättigheter, art 19 p. 1. 
58

 Se FB 6 kap. 15§ samt 6 kap. 2a§. 
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enbart som en rättighet då det ibland istället kan te sig som en skyldighet för 

barnet att uppfylla.
62

  

3.4 Andra former av umgänge 

I FB 6 kap. 15§ 1st. anges att det umgänge som barnet har rätt till kan 

utövas genom att barnet och föräldern träffas, eller att de har kontakt på 

annat sätt. Sådan kontakt skulle kunna tänkas vara via brev, telefon eller 

Skype. Dessa former av umgänge kan komma i fråga när det är svårt för ett 

vanligt umgänge att komma till stånd, till exempel då barn och förälder bor 

långt ifrån varandra. Genom telefonsamtal kan man då återuppta en 

personlig kontakt som sedan en längre tid varit bristande eller sporadisk.
63

  

 

Det finns även situationer där den bristfälliga kontakten innebär att ett 

fysiskt umgänge inte är en bra idé med en gång. Då kan domstolen föreslå 

att man inleder med ett umgänge via telefon eller brev, för att därefter 

träffas när kontakten blivit mer etablerad. Detta kan också bli aktuellt om en 

separation har varit särskilt påfrestande. Förhållandena kan då vara sådana 

att barnet behöver lugn och ro innan ett vanligt umgänge kan inledas.
64

 

Möjligheten att ha annan sorts kontakt mellan barn och förälder syftar till att 

betona att den frånvarande föräldern spelar en roll i barnets liv.
65

  

 

Att umgänge kan ske genom annan kontakt är inte avsett att begränsa 

barnets rätt att träffa den andra föräldern, utan istället som ett sätt att i 

undantagsfall åstadkomma kontakt i situationer där ett vanligt umgänge inte 

kan komma till stånd i någon väsentlig utsträckning.
66

 Det kan alltså många 

gånger vara en bra idé att börja med ett umgänge som inte innebär någon 

fysisk kontakt om man känner sig osäker på vilken form umgänget kommer 

att ta.  
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4 Risken att barnet far illa vid 
umgänge 

4.1 Barnets skyddsbehov 

Som en del i den svenska välfärdsambitionen vill vi skydda barn från att 

fara illa på olika sätt. Barn har ett skyddsbehov som lagstiftaren och 

rättstillämpningen vill tillgodose, och detta aktualiseras bland annat vid 

frågan om umgänge mellan barn och förälder. Det är väl känt att ett barn 

riskerar att fara illa och att den personliga utvecklingen riskerar att påverkas 

negativt när barnet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, eller när den som 

vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.
67

 

Detta ansvar för att skydda barn som åvilar samhället blir särskilt tydligt i 

vårdnadstvister, där ett barn slits mellan sin mamma och pappa. Grunden för 

FB och de bestämmelser som reglerar barn och familjer är att det är viktigt 

att barn har en nära och god kontakt med båda föräldrarna fastän dessa bor 

isär, men det är också betydelsefullt för barnet att inte fara illa vid umgänge 

med en förälder. Det är av stor vikt att intresset som finns för att tillgodose 

det senare, inte offras för att tillgodose det förra.
68

 

 

Under årens gång har lagstiftaren betonat olika faktorer som skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets bästa. Efter en lagändring 1998 

framhävdes barnets behov av kontakt med båda föräldrar och 2006 

markerade man istället barnets behov av skydd från barnets förälder som 

utsätter det för risk för att fara illa. Det har alltså historiskt sett funnits olika 

fokus för domstolen att ta hänsyn till då man ser till barnets skyddsbehov 

och välbefinnande.
69

 Enligt Anna Kaldal kan 2006 års lagändring tolkas på 

flera olika sätt; att själva risknivån har sänkts innebärande att det krävs 

mindre allvarliga situationer än tidigare för att riskrekvisitet skall vara 

uppfyllt, att ett för högt ställt beviskrav knutits till bakgrundsfaktorn 

övergrepp, eller att det är samma risknivå som tidigare men att risken nu 

alltid skall vara avgörande när den viktas i förhållande till de övriga 

faktorerna i helhetsbedömningen av barnets bästa.
70

 

 

Utgångspunkten för barnets skyddsbehov är således att inget barn någonsin 

skall behöva utsättas för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling 

av en förälder
71

. Detta är vad socialtjänsten och domstolen skall beakta då 

de gör sina riskbedömningar. 
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4.2 Riskbedömning 

När en vårdnadstvist kommit till domstol för att avgöras skall både 

socialtjänsten och domstolen yttra sig över vad som är bäst för barnet, och 

om det på något sätt föreligger en risk för barnet att förordna om umgänge 

med en förälder eller annan närstående. Riskbedömningen skall fungera som 

ett skydd för barnet från en förälder som barnet av någon anledning inte bör 

eller kan ha en nära kontakt med.
72

  

 

Avvägningen mellan föräldrars och barns rätt till familjeliv är inte på något 

sätt given. Varken FB, SoL eller internationella konventioner visar på hur en 

intresseavvägning skall göras när barnets rätt till båda föräldrar kolliderar 

med risken för att barnet skall fara illa
73

. Det är då domstolen och 

socialtjänsten som får ta sig an denna svåra uppgift, och på ett så objektivt 

sätt som möjligt försöka se till att barnets bästa tillgodoses.  

 

Riskbedömningens funktion är betydelsefull eftersom den kan leda till 

begränsningar i kontakten mellan barn och förälder. Den kan leda till att 

barn erhåller skydd från en skadlig uppväxtmiljö eller att barnet förlorar 

kontakten med en förälder. Hur man ser på detta är en ideologisk 

avvägning.
74

 Frågan är hur stark eller påtaglig risken måste vara för att bryta 

den uttalade presumtionen att barnet har rätt till, och behov av, en nära och 

god kontakt med båda sina föräldrar.
75

  

4.2.1 Socialtjänstens handläggning 

Socialtjänsten har sedan början av 1990-talet en skyldighet att göra 

riskbedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge
76

. Den 1 juli 2006 förtydligades denna skyldighet i lagstiftningen. 

Den risk som socialtjänsten skall försöka kartlägga är risken för att barnet 

eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs 

bort eller hålls kvar eller annars far illa. Socialtjänstens ansvar för 

vårdnadsutredningens verkställande bygger inte i första hand på organets 

myndighetsansvar och utgör inte myndighetsutövning, istället bygger 

ansvaret på socialtjänstens kunskap och ansvar för barn och familjer
77

. 

Socialtjänstens bedömning är av stor vikt och utgör underlag för domstolens 

beslut i vårdnadsärenden. Socialtjänsten skall starta en utredning och utse en 

vårdnadsutredare så snart som möjligt efter att domstolen har begärt detta
78

. 

För ett barn är det viktigt att frågan om vårdnad, boende och umgänge 

avgörs inom en rimlig tidsperiod. Detta innebär dock ofta svårigheter 

eftersom det också är betydelsefullt att det finns en gedigen 
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vårdnadsutredning som underlag för det beslut som domstolen skall fatta. 

Vårdnadsutredaren är i många fall den enda personen som träffar och 

samtalar med både mamma, pappa, barn och andra referenspersoner
79

.  

 

Vid det första mötet mellan utredare och föräldrar skall utredaren tydligt 

förklara för föräldrarna hur utredningens förlopp och syfte ser ut, vilket 

material utredaren har tillgång till samt hur utredarens, advokatens och 

domstolens olika roller uttrycker sig. Barnet skall vara centralt i utredningen 

och utredaren skall därför redan vid det första mötet informera föräldrarna 

om varför han eller hon kommer att träffa och samtala med barnet. Vid de 

fortsatta samtalen är det främst barnet som det fokuseras kring. Utredaren 

skall ta reda på hur respektive förälder ser på barnet och dess behov.
80

 

Under utredningstiden skall utredaren också träffa barnet, gärna både enskilt 

och med varje förälder för sig. Detta är viktigt eftersom utredaren måste lära 

känna barnet och bedöma hur barnet mår och utvecklas för att förstå vilket 

resultat av utredningen som skulle vara gynnsamt för barnet. Utredaren skall 

inte pressa barnet till att ta ställning, men om det är lämpligt skall utredaren 

försöka klarlägga barnets inställning. När utredaren har träffat samtliga 

inblandade parter och eventuella referenspersoner såsom mor- och 

farföräldrar och skolpersonal skall utredaren erbjuda föräldrarna ett 

avslutande samtal för att sammanfatta arbetet med utredningen.
81

  

 

I slutet av vårdnadsutredningen skall vårdnadsutredaren även framföra en 

rekommendation till beslut. Denna rekommendation skall vara 

välmotiverad, innehålla en konsekvensbeskrivning samt ett resonemang 

kring hur utredaren har tänkt kring olika möjliga beslutsalternativ. 

Vårdnadsutredaren skall i utredningen redogöra för hur barnets relation till 

föräldrarna ser ut, barnets egen inställning till situationen, föräldrarnas 

lämplighet som vårdnadshavare, boföräldrar och umgängesföräldrar.
82

 

 

En viktig del i vårdnadsutredningen är den som behandlar eventuell risk för 

att barnet skall fara illa och barnets eventuella behov av särskilt stöd. Här 

måste tidigare inträffade händelser, hot om övergrepp, allmän attityd till 

våld och missbruksproblem redogöras för. Likaså påståenden om övergrepp 

skall beaktas, även om förundersökningen hos polisen har lagts ned.
83

 I 

Socialstyrelsens allmänna råd framgår att utredaren skall ”ta reda på om det 

har förekommit hot, missbruk, psykisk ohälsa eller andra problem i 

familjen. I samtalen med föräldrarna bör utredaren också ta reda på om 

barnet eller någon annan i familjen har utsatts för våld eller andra övergrepp 

eller om barnet olovligen förts bort, hållits kvar eller på något annat sätt farit 

illa. I så fall bör utredaren ställa frågor till föräldrarna om vad barnet har 

upplevt, om barnet självt har blivit utsatt och hur barnet har påverkats. 

Utredaren bör vidare ta reda på hur föräldrarnas omsorgsförmåga har 

påverkats och vilka möjligheter de har att tillgodose barnets behov. I 
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samtalet med föräldrarna bör också tas upp om det föreligger risk för att 

barnet kan fara illa.”
84

 

 

4.2.2 Domstolens utredningsskyldighet 

Lagens utgångspunkt är att det är föräldrarna själva som skall bestämma 

över barnens uppväxt
85

. När föräldrarna i ett vårdnadsmål inte kan enas skall 

domstolen försöka lösa den konflikt som föreligger dem emellan samt välja 

det vårdnads-, umgänges- och boendealternativ som är bäst för barnet, eller i 

vissa fall det alternativ som framstår som minst dåligt. Denna prövning skall 

innehålla en grundlig utredning kring huruvida det föreligger en risk att 

barnet far illa
86

. Domstolens utredningsskyldighet innebär bland annat att 

domstolen ex officio skall se till att alla omständigheter i ärendet blir 

tillbörligt utredda. Detta är viktigt eftersom barnet sällan själv hörs i 

rättssalen och barnet inte heller har en egen företrädare eller ombud som 

tillvaratar barnets intresse i mål som rör vårdnad, boende och umgänge.
87

  

 

Domstolen uppfyller i allmänhet sitt utredningsansvar till stor del genom att 

begära den vårdnadsutredning som görs av socialtjänsten
88

. Ytterst måste 

utredningen som helhet vara en bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Det är alltid svårt, för att inte säga omöjligt i vissa fall, att 

värdera sannolikheten för framtida övergrepp eller kränkningar. När barnet 

tidigare blivit utsatt för övergrepp bör domstolen undersöka om dessa skett 

systematiskt under en längre tid, hur allvarliga de varit samt om 

övergreppen i fråga är ett utslag av förövarens behov av att utöva makt och 

kontroll över sitt offer. Återfinnes ett sådant beteende kan man nästan helt 

säkert säga att det är av svårföränderlig karaktär och därmed innebär en stor 

risk för barnet att fara illa. En annan bedömning kan göras om övergreppet 

skett vid ett enskilt tillfälle och varit resultatet av en obetänksam och 

förhastad handling.
89

 

 

Det är domstolen som skall bedöma huruvida barnet har ett behov av 

umgänge med en skyddsåtgärd såsom umgängesstöd. Utan att någon reell 

prövning har gjorts bör domstolen inte föreskriva om umgänge med 

umgängesstöd, även om båda parter yrkar på detta, eller att ena parten 

medgett insatsen. När domstolen överväger insatsen umgängesstöd som en 

lämplig lösning bör de understryka att den person som medverkar vid 

umgänget inte skall ses som en person med särskilt mandat att fysiskt 

förhindra att barnet bortförs eller kränks. Ett umgängesstöd skall 

följaktligen inte kunna ses som en garant mot skadliga åtgärder från en 
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förälders sida. Om barnet inte antas vara tryggt utan ett sådant skydd så 

skall inte umgängesstöd bedömas vara ett lämpligt alternativ.
90
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5 Umgängesstöd i lagstiftning 
och förarbeten 

5.1 Kort bakgrund 

Föräldrarätten har historiskt sett varit stark i Sverige. Den bestämmelse som 

rörde umgängesrätt före en lagändring 1983 var i princip oförändrad sedan 

1920 års lag om äktenskap. Då hade föräldrar som var skilda från barnet en 

rätt till umgänge med barnet om det inte fanns särskilda omständigheter som 

motiverade något annat. I de flesta fall då umgängestvister togs till domstol 

dömdes alltså till umgänge mellan förälder och barn, ofta både vid olika 

tillfällen, såsom veckoslutsumgänge, och under sammanhängande tid, 

exempelvis under sommaren. Vad barnet ville eller tyckte var inte särskilt 

betydelsefullt.
91

  

 

Under slutet av 1970-talet började man se en attitydförändring gentemot 

barnets rätt i föräldrakonflikter. I ett rättsfall från 1978 vägrades fadern 

umgängesrätt med en 12 årig dotter, då umgänge inte hade skett sedan 

dottern var 8 månader gammal
92

. På samma sätt begränsades faderns 

umgängesrätt med två barn i ett fall från 1979, eftersom någon kontakt 

mellan fadern och barnen tidigare knappast förekommit
93

.  

 

Idag skall umgänget främst vara till för barnet, och det är barnets intresse 

och behov av umgänge som skall tillgodoses. Ändå anser de flesta att det är 

av stor vikt att ett barn har en så god kontakt som möjligt med båda 

föräldrar. År 1991 infördes en bestämmelse i FB enligt vilken domstolen 

skulle kunna besluta om särskilda föreskrifter för umgänget. En sådan 

föreskrift kunde vara användandet av kontaktperson, även om det inte fanns 

något direkt lagstöd i FB. Denna sorts umgängesstöd skulle vara ett sätt att 

hjälpa barn och föräldrar till ett umgänge som kändes svårt att genomföra på 

egen hand.
94

   

 

Det fanns dock ingen formell rätt för domstolen att ålägga socialnämnden 

att utse en kontaktperson
95

. År 2010 infördes en ny bestämmelse i FB vilken 

stadgade att då domstolen skall besluta om umgänge med en förälder som 

barnet inte bor tillsammans med, så får rätten besluta att en person som 

utses av socialnämnden skall medverka vid umgänget såsom umgängesstöd. 

En sådan insats skall gälla för en viss tid och socialnämnden skall följa upp 

insatsen för att tillse att stödet inte består längre än nödvändigt. Lagstiftaren 

formulerar det som följer: 

                                                 
91

 Ewerlöf, Sverne & Singer (2004), s. 35f. 
92

 NJA 1978 s. 181. 
93

 NJA 1979 C 13. 
94

Andersson, Gunvor & Bangura Arvidsson, Maria (2001) Vad vet vi om insatsen 

kontaktperson/-familj?, s. 6f. 
95

 Prop. 2009/10:192, s. 9. 



 27 

När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får 

rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska 

medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss 

tid.  

Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från 

socialnämnden.  

Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss person att medverka 

vid umgänget.  

Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består 

längre än nödvändigt. 
96

  

Det som är nytt i denna bestämmelse är följaktligen främst den rätt för 

domstolen att ålägga socialnämnden att utse umgängesstöd, samt den 

tidsbegränsning som nu skall efterlevas. Det kan även beskrivas som att 

användningsområdet för umgängesstöd har inskränkts i jämförelse med hur 

kontaktpersonsinstitutet tidigare användes
97

. Insatsen umgängesstöd står 

således åter i fokus till följd av den nya bestämmelsen.  

5.2 När kan umgängesstöd användas? 

Den vanligaste anledningen till att umgängesstöd används är att en av 

föräldrarna (oftast fadern) uttalat hot mot den andra föräldern, varit våldsam 

eller misshandlat denna. I många fall utses också umgängesstöd för att 

umgängesföräldern lider av psykiska problem, missbruk eller då det finns en 

oro för att umgängesföräldern skall föra barnet utomlands eller utsätta 

barnet för sexuella övergrepp.
98

 Det kan också vara så att barnet och 

umgängesföräldern helt enkelt inte känner varandra eller att det förekommit 

en längre tids avbrott i kontakten mellan barnet och umgängesföräldern och 

att ett umgänge på tu man hand av den anledningen känns obehagligt för 

barnet. Även andra typer av konflikter som innebär att föräldrarna inte kan 

mötas kan medföra ett behov av umgängesstöd.
99

 

 

Trots att anledningen till behovet av umgängesstöd allt som oftast således 

återfinns hos föräldrarna är det barnets behov av umgängesstöd som skall 

vara avgörande. Domstolen skall i prövningen av frågan om umgängesstöd 

under alla omständigheter göra en bedömning om det enskilda barnet 

verkligen har ett behov av stödet.
100

 Om det framkommer att det i realiteten 

enbart är en förälder som har behov av stöd vid umgängesrättens utövande 

så skall detta hjälpbehov ges i andra former enligt SoL. Vikten av att 

umgängesstöd begränsas till situationer då det ur barnets synvinkel är 

befogat är följaktligen stor.
101
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5.3 Vem bör vara umgängesstöd? 

Umgängesstöd kan utses på flera olika sätt. Ibland sker det genom att 

personer anmäler sig till socialtjänsten som intresserade av olika uppdrag
102

. 

Många kommuner har en särskild kontaktsekreterare som ansvarar för 

rekrytering och utbildning av umgängesstöd
103

. I vissa fall är det föräldrarna 

själva som har förslag på en person som de båda kan acceptera.
104

 Vid den 

första förhandlingen händer det ofta att föräldrarna ombeds föreslå personer 

ur sin bekantskapskrets som hade kunnat vara passande att ta hjälp av. 

Anledningen till detta är att det kan ta mycket lång tid att få tag på ett 

umgängesstöd.
105

 I vissa situationer kan tvisten mellan föräldrarna vara så 

problemfylld att det kan behövas ett umgängesstöd med särskilt 

professionell kompetens för att kunna hantera ärendet
106

.  

 

Innan uppdraget startar görs en utredning av umgängesstödet där man bland 

annat kontrollerar socialtjänstens register och Rikspolisstyrelsens 

belastnings- och misstankeregister samt eventuellt kontaktar 

referenspersoner.
107

 För att vara lämplig som umgängesstöd skall man vara 

en stabil person som gärna har arbetat nära barn tidigare. Man skall vara 

minst 20 år och känna att man vill göra en insats. Både män och kvinnor, 

studenter, yrkesverksamma och pensionärer finns representerade som 

umgängesstöd i Sverige.
108

 Ett umgängesstöd skall därtill ha en trygg social 

situation, leva ett liv som innebär att de kan vara förebilder, inte vara ute 

efter makt eller kontroll samt ha försörjning ordnad på annat håll
109

.  

 

Som umgängesstöd är det viktigt att man har ett tydligt uppdrag att förhålla 

sig till. Det är svårt för umgängesstödet att inte dras med i den konflikt som 

finns och bli partisk eller budbärare i tvisten. Av denna anledning är det 

viktigt att personen i fråga är medveten om vidden av uppdraget och 

problemen som finns, innan uppdraget startar.
110

 Den typ av insats som 

behövs avgör vilken sorts kompetens en person behöver ha. I mycket 

komplicerade ärenden skall umgängesstödet ha tillgång till stöd och 

handledning från den ansvarige handläggaren.
111

  

 

Vid en undersökning gjord 2006 av Andersson och Bangura Arvidsson 

framkommer att de intervjuade som arbetar som umgängesstöd alla ansåg att 
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deras viktigaste uppgift var att se till att barnet var tryggt
112

. Somliga 

umgängesstöd menade att de även kunde användas som en medlare i det att 

de har möjlighet att ge en mer nyanserad bild av konflikten mellan 

parterna
113

. Överlag är det dock en ganska neutral och tillbakadragen roll 

som umgängesstöden berättar att de har; deras uppgift är inte att leka med 

barnen eller ha djupa samtal med föräldrarna
114

.  

 

5.4 Tidsbegränsning 

Efter lagändringen den 1 augusti 2010 är socialnämnden skyldig att följa 

upp och undersöka om och hur umgänget fungerar, samt verka för att 

umgängesstödet är en åtgärd som skall gälla för viss tid. En företrädare för 

socialnämnden menar att ”har det inte skett någon positiv förändring efter 

till exempel ett år trots umgängesstöd måste man börja titta på andra 

lösningar. Kanske att det är bättre att man inte träffar den andre föräldern 

alls?”
115

 

 

Domstolen kunde även förr besluta om en särskild sluttidpunkt för en 

kontaktpersons närvaro i samband med umgänge. Gjordes inte detta kunde 

det innebära att uppdraget löpte över flera år utan att något förändrades, 

även då insatsen inte uppfyllde sitt syfte i praktiken.
116

  

 

Numera framhäver lagtexten att umgänge med umgängesstöd bör vara en 

tillfällig åtgärd. Lagstiftaren menar att ett umgänge som bedrivs under en 

lång tid med umgängesstöd utan att någon förändring sker i 

riskbedömningen torde generellt sett inte vara till gagn för barnet. Det anses 

vara bättre att domstolen gör en bedömning om det finns förutsättningar för 

att umgänget efter en viss tidsperiod med umgängesstöd kan övergå till att 

utövas i former som inte är förenade med ett sådant förordnande. Skulle 

domstolens bedömning leda till att det anses olämpligt för barn och förälder 

att utöva umgänge utan umgängesstöd närvarande, så bör man kanske inte 

överhuvudtaget ha umgänge med umgängesstöd.
117

 I förarbetena till den nya 

bestämmelsen som visar på umgängesstödets tillfälliga karaktär kan man 

läsa att som ”riktmärke för domstolens bedömning bör gälla att det måste 

kunna förväntas att umgängesformerna kan normaliseras inom det närmaste 

året och att domstolen inte bör besluta om umgänge med umgängesstöd för 

längre tid än så”.
118

 

 

Högsta domstolen har i ett beslut den 1 april 2011 uttryckt att ett 

förordnande om umgänge i närvaro av umgängesstöd utan tidsbegränsning 
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strider mot lagstiftningen
119

. Alla domstolar måste således använda sig av 

tidsbegränsningen och även den riktlinje som finns om ett år.  

 

Införandet av tidsbegränsning gällande insatsen umgängesstöd visar på nya 

tankar hos lagstiftaren. Från att ha som utgångspunkt att alla barn mår bra 

av att ha kontakt med båda sina föräldrar har man nu öppnat upp för tanken 

att alla föräldrar kanske inte är bra för sina barn. Kan man som förälder inte 

umgås på egen hand med sitt barn för att en risk anses föreligga under en 

längre tid, är man till exempel inte lämplig som umgängesförälder. 

Lagstiftaren kan sägas ha anammat ett starkare barnperspektiv där barnet 

skall må bra och gynnas av det umgänge som föreligger. Umgänget skall 

inte vara till för att föräldern skall få träffa barnet.   
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6 Umgängesstöd i rättspraxis 

6.1 Introduktion 

När det gäller rättspraxis rörande riskfyllt umgänge och umgängesstöd finns 

det i Högsta domstolen endast ett fall som bedöms vara relevant för att visa 

på hur högsta domstolen tänkt kring risk och umgänge. Detta fall redogörs 

för nedan. Högsta domstolen har när det gäller umgängesstöd fattat ett 

beslut rörande tidsbegränsningen, men inte uttalat sig närmre rörande 

insatsen. Detta har emellertid hovrätterna gjort och av denna anledning 

kommer jag att redogöra för fem stycken domar från hovrätterna som 

klargör hur domstolen tänker kring förordnandet om umgängesstöd. 

Samtliga hovrättsdomar är därför från tiden efter augusti 2010 för att visa 

hur rättsläget ser ut idag.  

6.2 Högsta domstolen 

Avvägningen mellan barnets behov av umgänge med en förälder som barnet 

inte bor med och barnets rätt att inte fara illa vid umgänge är ett viktigt 

ämne och som nämnts ovan har detta uppmärksammats även i våra 

domstolar. Senast Högsta domstolen prövade ett sådant ärende var år 2003 

då en pappa hade yrkat umgänge med sin treåriga dotter
120

. Pappan hade 

flertalet gånger agerat irrationellt vid umgänge med dottern vilket hade 

uppmärksammats av utomstående parter. Det umgängesstöd som tidigare 

varit närvarande vid umgänget mellan fadern och dottern hade efter ett 

umgängestillfälle avslutat sitt uppdrag på grund av faderns märkliga 

beteende. Fadern menade dock att han var pressad av den situation som 

förelåg, och att det var av denna anledning som han uppträtt aggressivt och 

forcerat. Domstolen ansåg att det med hänsyn till pappans personlighet 

fanns en konkret risk för att dottern skulle fara illa vid ett umgänge med 

honom. Denna risk skulle dock kunna förebyggas genom att umgänget 

utövades i närvaro av umgängesstöd. Med hänsyn till flickans intresse av 

kontakt med pappan fastställde domstolen att det för flickans bästa skulle 

utövas umgänge tre timmar varannan lördag i närvaro av umgängesstöd.  

 

Denna dom har blivit kritiserad bland annat med motiveringen att den 

strider mot EKMR:s artiklar om rätt till frihet och personlig säkerhet samt 

rätten till privat- och familjeliv, eftersom domstolen dömt ut umgänge trots 

att man fastställt att en risk faktiskt föreligger. Johanna Schiratzki menar i 

en artikel ”att umgänge med bägge föräldrarna i de allra flesta fall är bra för 

barn kan således inte tas till intäkt för att mer eller mindre slentrianmässigt 

förutsätta att så alltid är fallet”.
121

 Ovan nämnda rättsfall banade väg för ett 

tillvägagångssätt där en risk ansågs kunna förebyggas av användandet av 
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umgängesstöd och vikten av att barnet har umgänge med båda föräldrar 

betonades ytterligare.  

 

Rörande umgängesstöd har högsta domstolen uttalat sig och fattat ett beslut 

om att begränsa tiden detta bör användas till en period om ett år. 

Anledningen till detta beslut var att Luleå tingsrätt i september 2010 i en 

dom fastställt en faders yrkande om ensam vårdnad och tillerkänt modern 

visst umgänge i närvaro av umgängesstöd utan tidsbegränsning. Modern 

överklagade domen till hovrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 

Modern yrkade därpå att högsta domstolen skulle meddela 

prövningstillstånd, vilket domstolen gjorde. Högsta domstolen fastslog att 

tingsrättens förordnande om umgängesstöd utan tidsbegränsning stred mot 

tillämplig lagstiftning om umgängesstöd. Därför fanns det synnerliga skäl 

för att överklagandet skulle prövas hos hovrätten. På detta sätt visade högsta 

domstolen att tidsbegränsningen är av betydelse och måste efterföljas.
122

  

 

6.3 Hovrätterna 

 

Efter lagändringen som genomfördes i augusti 2010 är det nya principer och 

förhållningssätt som står i fokus. Nu skall domstolen koncentrera sig på om 

ett ”normalt” umgänge utan närvaro av umgängesstöd kan återupptas inom 

ett år. Förutspås detta inte vara fallet, så skall inte insatsen umgängesstöd 

användas. Tingsrätterna och hovrätterna har tagit detta till sig och i ärenden 

som avgjorts efter augusti 2010 kan man utläsa en viss försiktighet gällande 

det tidsrum som umgängesstödet skall användas inom. Det är dock inte 

alltid som domstolen har begränsat sig till användandet av umgängesstöd i 

ett års tid. I ett fall från Hovrätten över Skåne och Blekinge från 2011
123

  

fastslogs att en pojke skulle ha umgänge med sin pappa med umgängesstöd 

under två års tid varannan lördag i sex timmar samt en söndag i månaden 

under fyra timmar. Detta trots att pappan dömts till fängelse i fyra månader 

för att ha hotat och misshandlat modern, samt att hovrätten uttryckligen i 

domskälen beskriver att det finns en beaktansvärd risk för att fadern 

olovligen kommer att föra bort pojken ur landet, då faderns koppling till 

Sverige ansågs vara svag. Risken för bortförande samt den omständighet att 

modern kände stor oro för ett obevakat umgänge mellan sonen och fadern 

antog hovrätten kunna påverka modern och därmed sonen på ett negativt 

sätt. Därmed skulle det vara oförenligt med sonens bästa att låta honom ha 

umgänge med sin fader utan umgängesstöd. Hovrätten menade att om 

umgängesstöd användes under två års tid fanns det därefter goda chanser att 

faderns anknytning till Sverige under denna tidsperiod stärkts och att risken 

för bortförande därför skulle vara reducerad och ett vanligt umgänge skulle 

härefter kunna påbörjas. Hovrätten kommenterade också högsta domstolens 

beslut om tidsbegränsning som de härmed dömde emot; ”Högsta domstolen 

har i ett beslut den 1 april 2011 (mål Ö 322-11) uttalat att ett förordnande 
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om umgängesstöd utan tidsbegränsning strider mot nyss angiven 

lagstiftning. Även om det enligt hovrätten framstår som en i viss mån 

egendomlig konsekvens av lagstiftningen att hovrätten nu måste sätta ett 

slutdatum för umgängesstödet, bör det inte hindra ett förordnande om 

umgänge med umgängesstöd. Alternativet att barnet inte alls skulle få 

umgås med fadern framstår nämligen inte som rimligt. Hovrätten finner 

därför skäl att förordna om umgänge med umgängesstöd under en tid av två 

år
124

.” 

 

Ytterligare en generös inställning till umgänge visade hovrätten i juni 

2011
125

, då det fastställdes att en pojke och en flicka skulle ha rätt till 

umgänge med sin pappa under tre timmar på lördagar i första och tredje 

veckan i en femveckorsperiod, med umgängesstöd närvarande. Fadern hade 

emellertid inte träffat barnen sedan tingsrättens dom cirka ett halvår tidigare, 

vilken också beslutat om umgängesstöd. Fadern hade inte svarat i telefon då 

socialtjänsten i kommunen försökt kontakta honom för att få till stånd 

umgänge med umgängesstöd i enlighet med domen. Då socialtjänsten 

istället hade skickat brev för att få kontakt med fadern hade fadern svar 

tydligt visat att han saknade förtroende för Individ- och 

familjeförvaltningen. Socialtjänsten anförde att de inte hade kunnat fullfölja 

uppdraget om att anordna umgängesstöd på grund av den negativa attityd 

som fadern uppvisat i brevet. Tidigare hade fadern även blivit dömd för tre 

brott gentemot modern, ett rörande ofredande och två fall av misshandel, 

varav ett begicks inför barnen på deras skola. Trots faderns ovilja gentemot 

umgänge med hjälp av socialtjänsten så dömde Hovrätten till umgänge 

mellan pappan och barnen. Hovrätten uppskattade att barnens behov av 

umgängesstöd skulle uppgå till åtta månader, därefter bedömdes umgänge 

kunna ske utan närvaro av umgängesstöd. Huruvida fadern på ett bättre sätt i 

framtiden skulle kunna ta till sig hjälp från socialtjänsten påtalades inte av 

hovrätten, och man kan ifrågasätta om umgänge efter hovrättsdomen kunnat 

ske på ett bra sätt. 

 

Ovan nämnda domar från år 2011 har båda en utgångspunkt i att 

umgängesstöd tillämpats främst på grund av brott som fadern begått 

gentemot modern. I en dom från Svea Hovrätt i mars 2011
126

 var situationen 

en annan; fadern hade blivit dömd i tingsrätten för barnpornografibrott då 

han innehaft pornografiska så kallade ”Manga”-bilder på sin dator. Fadern 

hade därtill varit misstänkt för våldtäkt gentemot dottern, men 

förundersökningen i detta ärende lades ned. I samband med dessa 

misstankar erkände dock fadern att han någon gång hade onanerat i dotterns 

rum då hon varit i djupsömn. Modern ansåg av dessa anledningar att fadern 

var olämplig som vårdnadshavare. Hovrätten påtalade här att en 

riskbedömning måste göras och att det härvid inte ställs lika höga krav som i 

ett brottmål, men att det ändå måste föreligga konkreta omständigheter som 

talar för att det finns risk för att barnet kommer att utsättas för övergrepp 

eller annars fara illa vid ett umgänge. Hovrätten anförde därefter att den, 
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liksom tingsrätten, ansåg att den utredning som lagts fram inte ledde till 

bedömningen att det fanns några konkreta omständigheter för att dottern 

hade utsatts för övergrepp eller att det förelåg en risk för att hon i framtiden 

skulle utsättas för övergrepp eller annars fara illa i samband med umgänge 

med fadern. Därav kunde fadern inte anses som en olämplig vårdnadshavare 

och det fanns således inga skäl för att begränsa umgänget eller förordna om 

umgängesstöd. Modern tilldömdes ensam vårdnad om dottern, men dottern 

skulle enligt hovrätten alltjämt ha umgänge med fadern vart tredje veckoslut 

från onsdag till måndag. Vid det första umgängestillfället skulle umgänget 

pågå några timmar varje dag i tre dagar, då umgängesstöd skulle närvara 

under den första dagen, därefter skulle umgänge ske utan närvaro av 

umgängesstöd.  

 

I fall där umgängesstöd inte har bedömts vara en lämplig insats har 

anledningarna därtill ofta varit kopplade till föräldrarna, och inte till barnet. 

I en dom från Svea hovrätt från år 2012
127

 ansågs umgängesstöd vara 

olämpligt då fadern befann sig i Irak på obestämd tid. Enligt faderns egna 

uppgifter kunde det dröja upp till ett halvår innan han beviljades visum och 

skulle kunna återvända till Sverige. Hovrätten fann därför att det inte inom 

en överskådlig tid var praktiskt möjligt att genomföra ett umgänge mellan 

fadern och barnet och att besluta om ett umgänge som inte inom överskådlig 

tid kan äga rum var inte till barnets bästa. Mindre fokus lades på andra 

anledningar till varför umgänge mellan fadern och barnet vore olämpligt, 

såsom det faktum att modern och barnet bodde på skyddat boende med 

anledning av det våld som fadern utsatt modern för. Under tiden då 

föräldrarna bodde tillsammans hade fadern druckit i övermått och även 

missbrukat anabola steroider. Fadern var även dömd för flertalet brott 

gentemot modern, bland annat grov kvinnofridskränkning, olaga hot, 

ofredande och misshandel. Hur dessa brott påverkade barnet tas inte upp i 

domen då man har fokuserat främst på de praktiska problem ett umgänge 

skulle stöta på.  

 

Samma skäl anges i en annan dom från Svea Hovrätt
128

; anledningen till 

varför umgängesstöd inte ansågs vara lämpligt var att modern och barnet 

bodde i Frankrike och svensk domstol kan inte besluta om umgängesstöd 

när ett umgänge skall utövas i ett annat land än Sverige. Hovrätten kunde 

inte heller ge några garantier för att fransk domstol skulle kunna förordna 

om sådana praktiska arrangemang som motsvarar den trygghet som 

umgängesstöd ger. Dessa praktiska skäl ledde till att faderns yrkande om 

umgänge inte bifölls.  
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7 Umgängesstöd i praktiken 

7.1 Umgängesstöd som skyddsmekanism 

Medverkan av umgängesstöd är som tidigare anförts ibland en nödvändig 

förutsättning för att ett för barnet välfungerande umgänge med en förälder 

skall kunna komma till stånd.
129

 Då det av socialtjänstens utredning och 

domstolens försorg har fastställts att en risk föreligger av något slag kan 

umgängesstödet verka som ett skydd för att väga upp den risken och 

möjliggöra ett umgänge. Umgängesstöd kan användas som 

skyddsmekanism bland annat om det finns en risk för att barnet vid 

umgänget kan komma att olovligen föras bort eller när föräldrarnas konflikt 

är sådan att de inte kan mötas. Umgänget är i det senare fallet ofta en 

konfliktskapande faktor, där umgängesstödet fyller en viktig funktion.
130

  

 

Barnombudsmannen gjorde år 2005 en undersökning av 258 mål som 

berörde vårdnad-, boende- och umgängesfrågor. I 156 av dessa fall förekom 

det uppgifter om våld någonstans, antingen i socialtjänstens utredning eller i 

domstolens dom. Umgänge i närvaro av umgängesstöd
131

 utdömdes i 26 

procent av dessa fall. I 25 procent av fallen skulle umgängesstödet 

medverka endast vid hämtning och lämning.
132

 Det är således vanligast att 

ett umgängesstöd medverkar vid hela umgängestiden vilket innebär att 

problemet som föreligger inte bara är att föräldrarna har svårt att mötas.  

 

7.1.1 Närvarande vid umgänget 

Under umgängestiden får umgängesföräldern själv bestämma vad som skall 

hända och vilka aktiviteter som umgänget skall innehålla. I en undersökning 

gjord av Andersson och Bangura Arvidsson beskriver ett umgängesstöd hur 

ett umgänge kan se ut; ”Vi gjorde allt möjligt. Ibland bara satt vi och 

pratade där i lokalen, kanske tittade på någon fotbollsmatch på TV. Ibland 

var jag kvar i lokalen och de gick på McDonalds eller de gick ut och 

handlade någonting. De sista gångerna var vi i Stadsparken och på 

Stadsbiblioteket. Nu senaste gången var vi på tivoli så det är väldigt olika. 

Men det krävs ju ofta planering.”
133

  

 

Rädda barnen och Socialstyrelsen har i en undersökning delat upp umgänget 

mellan barn och umgängesförälder i tre olika kategorier; vardagsumgänge, 

social aktivitet och möte. De olika kategorierna av umgänge kräver olika 

struktur och olika uppdrag för umgängesstödet som skall närvara. 

Vardagsumgänget beskrivs som att barnet och umgängesföräldern är i 
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samma hem men kanske inte alltid gör något aktivt tillsammans. Barnet 

kanske gör läxor och umgängesföräldern lagar mat och de kan mötas ibland 

i samtal. Vardagsumgänget kräver mycket tid för barnet och 

umgängesföräldern tillsammans innan ett sådant kan fungera på ett naturligt 

sätt. Den andra kategorin, social aktivitet, liknar det umgänge som är mer 

vanligt då umgängesstöd närvarar, nämligen ett då barn och 

umgängesförälder är i samspel hela tiden. Man samtalar, leker och spelar 

spel. Även umgängesstödet kan ta en mer aktiv roll och hjälpa till så att 

stämningen blir trevlig. Den sista kategorin, möte, har ett bestämt syfte och 

ger barnet möjlighet att ställa specifika frågor till föräldern innan man kan 

gå vidare med någon annan slags umgängesform. Denna form av umgänge 

är vanlig om barnet och umgängesföräldern inte setts på länge, om 

umgängesföräldern har slagit barnet eller liknande.
134

  

 

Hur ett umgänge fungerar då umgängesstöd är närvarande under hela 

umgängestiden är ofta beroende av moderns inställning till umgänget mellan 

barnet och fadern. Det finns en stor risk för att umgänget blir en belastning 

för både barn och föräldrar om konflikten mellan föräldrarna fortsätter att 

vara djup efter en skilsmässa eller separation. Andersson och Bangura 

Arvidsson framhäver vikten av att det i vissa fall kan vara bättre för barnet 

att bo tillsammans med en harmonisk förälder, istället för att behöva umgås 

med två föräldrar som ständigt befinner sig i konflikt med varandra.
135

 

 

Självklart finns det även de barn och föräldrar som anser att det fungerar bra 

med umgängesstöd. I dessa familjekonstellationer anser modern ofta att det 

känns tryggt med stödet, barnet tycker att det är roligt att träffa fadern och 

fadern som umgängesförälder uppskattar att få träffa barnet under former 

där han inte kan bli anklagad för vanvård eller bristande omsorg eftersom ett 

vittne är närvarande.
136

  

 

7.1.2 Hämtning och lämning 

Hämtning och lämning kan ofta vara en laddad situation för barn som har 

gått igenom en familjeseparation. Vid bytena kan gamla konflikter återigen 

bli synliga och barnet kläms lätt mellan föräldrarna. Det är vid hämtning och 

lämning som föräldrar som inte är sams saboterar för varandra och 

därigenom försätter barnen i svåra lojalitetskonflikter. När hämtningen blir 

misslyckad och negativt laddad för barnet speglar ofta dessa känslor hela 

umgängestiden hos den andra föräldern.
137

  

 

Av denna anledning kan umgängesstöd användas i vissa situationer enbart 

vid hämtning och lämning, för att undvika att föräldrarna möts och 

konfrontation uppstår. Då stödet är utformat på detta sätt innebär det att det 

främst är föräldrarna som inte kan mötas, men umgängesföräldern besitter 
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god omsorgsförmåga och kan vara ensam med barnet. I många situationer 

kan domstolen besluta att umgänget skall inledas med umgängesstöd som är 

närvarande vid hela umgänget, för att efter en viss tid bara vara närvarande 

vid hämtning och lämning och därefter skall föräldrar och barn kunna sköta 

umgänget på egen hand. Denna ”trappa” kan fungera bra för att familjen 

skall hinna vänja sig vid den nya umgängessituationen, och med små steg 

inleda ett normalt umgänge.  

 

7.2 Erfarenheter av umgängesstöd 

Det övervakade umgänget tycks ha blivit allt vanligare i flera länder, men då 

i lokal med personal, vilket innebär att interaktionen mellan förälder och 

barn inte övervakas lika strikt som vid umgängesstöd. Med tanke på att 

insatsen ökar i antal i flera olika länder borde detta tyda på att åtgärden visar 

på goda resultat. Det finns dock inte så många studier om resultat och 

konsekvenser av umgängesstöd, vad gäller barnets välbefinnande och 

relationen till umgängesföräldern.  

 

Av de studier som finns har jag valt att främst använda mig av en rapport 

från Rädda Barnen och Socialstyrelsen samt en rapport sammanställd av 

Gunvor Andersson och Maria Bangura Arvidsson. Dessa två handlingar ger 

en bra bild av hur de inblandade aktörerna uppfattar insatsen umgängesstöd 

och vilka de praktiska konsekvenserna kan tänkas vara.  

 

7.2.1 Barnets upplevelse 

Umgängesstöd för barn kan ofta upplevas som en yttersta konsekvens av de 

konflikter och problem som kan uppstå då föräldrarna har valt att inte leva 

tillsammans. Hur barnet faktiskt upplever umgänge med umgängesstöd är 

därför en central och viktig fråga.
138

  

 

Vid en intervjuundersökning med barn som haft umgänge med 

umgängesstöd så angav några att de inte hade några positiva upplevelser alls 

av insatsen, och detta verkade ofta vara kopplat till att socialtjänst och 

domstol inte hade lyssnat på vad de sagt. I samma studie anges att 26 av 36 

barn som haft umgänge med umgängesstöd idag har lite eller ingen kontakt 

med sin umgängesförälder. Många av dessa barn hade också, istället för att 

känna sig trygga med umgängesföräldern, lärt sig att hantera en förälder 

som brister i många avseenden.
139

  

 

Det faktum att en främmande person medverkar vid umgänget är inte heller 

helt oproblematiskt för många barn. I ovan nämnda undersökning nämnde 

flera barn att den de haft mest kontakt med under umgänget var 

umgängesstödet, och inte umgängesföräldern. Ett barn uttryckte ”Vi var mer 
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med umgängesstödet än med pappa, på så sätt blev det fel. Men det kändes 

inte dåligt eller så. Men det blev stelt. Det var lite obehagligt att ha med 

någon som man inte vet vem det är. Men annars var det bra.” Känslan av att 

ständigt känna sig bevakad och utvärderad upplevdes också som obehaglig 

av vissa barn, vilket medförde att de kände att de inte kunde vara sig själva 

under umgänget.
140

  

 

Självklart finns det också de barn som har haft goda erfarenheter av insatsen 

umgängesstöd. En majoritet av barnen hade upplevt att umgängesstödet gav 

trygghet och några tyckte att insatsen på sikt bidragit till att de kunnat ha ett 

vanligt umgänge med sina föräldrar.
141

 Flera barn beskrev det som att de 

hade ändrat uppfattning över tid; vad som kändes jobbigt och obekvämt i 

början hade trots allt förändrats efter en tid och börjat kännas bättre. Det 

görs tydligt i undersökningen att barn är anpassningsbara som kan rätta sig 

efter det mesta. För att sammanfatta den undersökning som Rädda barnen 

gjort är det ändå viktigt att få fram att de flesta barn upplever att vuxna bör 

lyssna mer på vad barn vill. Barnen känner sig ofta väldigt långt ifrån de 

beslut som fattas kring umgänget. Att barnen inte känner att de fått 

tillräcklig information om vad som händer är också vanligt – en majoritet av 

barnen visste till exempel inte vem det var som hade beslutat att 

umgängesstöd skulle vara närvarande vid umgänget.
142

 Detta är en kritik 

som är återkommande i flera olika rapporter, senast i Barnombudsmannens 

årsrapport från 2012 där det anges att socialtjänsten många gånger lyser med 

sin frånvaro och barn tvingas åka till en förälder mot sin uttryckliga vilja
143

.  

 

7.2.2 Föräldrarnas erfarenhet 

Många av ärendena där det tilldömts umgängesstöd är av problematisk och 

konfliktfylld karaktär. Syftet med insatsen är att starta ett umgänge, som 

sedan kan fullföljas på egen hand utan något umgängesstöd närvarande. 

Studien gjord av Rädda Barnen och Socialstyrelsen visar dock att de flesta 

umgängen upphörde helt efter avslutad insats, vilket tyder på att 

umgängesstöd inte uppfyller de förväntningar som lagstiftaren har på 

insatsen
144

. Umgängesföräldern och boendeföräldern har ofta väldigt olika 

syn på umgängesstödets funktion, vilket också kan skapa problem för 

umgängesstödets sätt att fungera och dess utfall.  

 

I en familj utövar föräldrarna makt över barnen, men det heter i teorin att det 

är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte tvärtom. I 

praktiken kan dock ett barn i extremfall hämtas av polis för att det skall 

träffa sin förälder, och boendeföräldern kan få vitesföreläggande om barnet 
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inte kommer till umgänge. Hur umgängesföräldern och boendeföräldern 

upplever insatsen umgängesstöd är därför viktigt att undersöka närmre.
145

  

7.2.2.1 Umgängesföräldern 

Det är inte bara barnet som skall känna sig trygg med föräldern – om inte 

föräldern känner sig trygg med umgängesstödet och arrangemanget kring 

detta så kommer umgänget troligtvis inte att fungera på ett bra sätt
146

. De 

flesta umgängesföräldrarna anser att umgängesstöd är positivt, eftersom det 

annars kanske hade varit omöjligt att träffa barnet överhuvudtaget.  

Självklart finns det emellertid umgängesföräldrar som ställer sig kritiska till 

upplägget och som känner sig misstrodda i närvaron av umgängesstödet. 

Det är även vanligt att umgängesföräldern anser att boendeföräldern har 

saboterat umgänget, eller att kritik riktas mot boendeföräldern för att denna 

inte klarar av att möta eller prata med umgängesföräldern
147

.  Detta påverkar 

barnet och är umgängesföräldern negativ till umgängesstödet så är det 

förmodligen bäst att undvika denna umgängesform.
148

 

 

De föräldrar som på sikt kan ta på sig ansvar för det som de har gjort fel har 

större möjlighet att i framtiden kunna bygga upp ett förtroende och en 

relation till barnet igen. Det är viktigt att umgängesförälderns och barnets 

uppfattning om verkligheten stämmer någorlunda överens. 

Umgängesföräldern måste förstå att relationen mellan barnet och 

umgängesföräldern inte automatiskt kommer att utvecklas bara för att de 

tillbringar tid tillsammans. Umgängesföräldern måste därför visa på ett 

tydligt sätt att han/hon satsar på relationen till barnet och att han/hon inte 

kommer att svika barnet igen.
149

 

 

7.2.2.2 Boendeföräldern 

Boendeföräldern befinner sig ofta i en svår situation då umgängesstöd skall 

användas. Samtidigt som det är en trygghet att barnet inte skall träffa 

umgängesföräldern själv, är det kanske lika mycket en obehagskänsla att 

barnet alls skall träffa den andra föräldern. Boendeföräldern kan känna sig 

tveksam inför att umgänget skall komma till stånd, men ändå känna att man 

måste uppmuntra och motivera barnet till att träffa den andra föräldern
150

.  

 

Enligt undersökningen gjord av Bangura och Andersson rörande 

umgängesstöd i familjer är boendeföräldern ofta splittrad. Många tycker att 

det i och för sig är bra för barnet att träffa båda sina föräldrar, samtidigt som 

det uttrycks att det inte får ske ”på bekostnad till vad som helst”. Andra 

boendeföräldrar menar att de tycker att man ”förbrukat rätten till att få vara 

barnets förälder efter man slagit, skrikit och burit sig fruktansvärt illa åt”. 
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Balansgången mellan barnets rätt och barnets skydd ter sig således fortsatt 

svår och komplicerad.
151

  

 

I studien gjord av Rädda barnen och Socialstyrelsen uttrycker 

boendeföräldrarna massiv kritik gentemot umgängesstödet och hur insatsen 

har fungerat. Föräldrarna angav att barnen hade ingetts ett falskt hopp, att 

barnen hade tvingats till umgänge fast de inte ville eller var rädda, att de 

själva kände oro för barnets säkerhet och att socialnämnden och 

umgängesstödet ställde orimliga krav på boendeföräldern.
152

  

 

Det framkom också att ett stort ansvar läggs på boendeföräldern när det 

gäller att informera barnet om vad som händer, varför en tredje part kommer 

att vara närvarande vid umgänget och varför barnet inte får träffa 

umgängesföräldern på egen hand. Eftersom boendeföräldern ofta är negativt 

inställd till umgänge mellan barnet och umgängesföräldern är det mindre 

lämpligt att det är boendeföräldern som skall förklara situationen för barnet. 

Risken är stor att barnet får en felaktig eller en negativt vinklad bild av 

umgängesstödet och dess konsekvenser. Ett vanligt tillvägagångssätt är till 

exempel att boendeföräldern beskriver umgängesstödet som en vakt med 

befogenhet att avbryta umgänget eller stoppa umgängesföräldern.
153

  

 

Det finns dock några boendeföräldrar som upplevt positiva saker med 

umgängesstödet. 11 av 36 föräldrar tyckte att insatsen i stort sett hade 

fungerat bra. Anledningarna till detta var att de tyckte att det kändes tryggt 

både för barnet och boendeföräldern, att umgängesstödet hade kunnat ge 

stöd åt barnet på ett bra sätt, att insatsen innebar att barnet kunnat 

upprätthålla kontakten med umgängesföräldern samt att umgänge med 

umgängesstöd var ett bättre alternativ än att barnet skulle träffa 

umgängesföräldern ensam.
154

  

 

7.3 Röster om umgängesstöd 

Som ett led i att ta reda på hur umgängesstöd används samt vilka 

konsekvenser detta kan få för de inblandade har företrädare för 

socialnämnden och tingsrätten i Lund intervjuats. Samarbetet mellan dessa 

två organ är grundläggande för att umgängesstöd skall fungera på ett bra 

sätt. En företrädare för socialnämnden i Lund förklarar att samarbetet skulle 

kunna förbättras då uppdragen från domstolen ibland kan vara otydliga och 

öppna för tolkningar från föräldrarna. Socialnämnden kan då behöva lägga 

tid på att enas kring vad uppdraget betyder, till exempel vem av föräldrarna 

som ska ringa vem vid sjukdom, om ett extraumgänge ska erbjuds när ett 

tillfälle har ställts in, om det vanliga umgänget uteblir eller inte när ett 

längre lovumgänge äger rum m.m. Just när det gäller umgängesstöd 
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uttrycker företrädaren för socialnämnden att ”det är viktigt att Tingsrätten 

blir bättre på att ange orsaken till umgängesstödet och kopplar det till 

barnets behov (ej föräldrarnas önskan) och sätter upp tydliga mål för hur det 

ska se ut när det ska upphävas.”
155

 

 

Om den nya paragrafens tillämplighet förklarar de yrkesverksamma 

företrädarna för socialnämnd och tingsrätt att det finns vissa specifika 

situationer då umgängesstöd inte bör användas. Företrädaren för 

socialnämnden i Lunds kommun förklarar att en sådan situation kan vara vid 

allvarliga hot- och våldssituationer där modern till exempel har skyddat 

boende och fadern har kontaktförbud. Då kan det många gånger vara 

omöjligt att genomföra något umgänge mellan barnet och pappan. Barnet 

måste kunna prata fritt om sitt liv med kompisar, skola eller sin familj utan 

att hela tiden vara på sin vakt för att inte röja några uppgifter. Om relationen 

mellan barnet och umgängesföräldern är så dålig så att barnet vägrar trots 

många försök till umgänge kan det också finnas anledning att fundera över 

om umgänget verkligen är till barnets bästa. Självklart finns det också fall 

där barnet har blivit direkt utsatt på något sätt av den ena föräldern där ett 

umgänge inte bör arrangeras eftersom man inte kan garantera barnets 

säkerhet eller trygghet.
156

  

 

Domare vid tingsrätten i Lund håller med om att det finns situationer då det 

inte är lämpligt att förordna om umgängesstöd. Domaren förklarar att ”om 

det har förekommit missbruk, våld eller övergrepp mot barnet eller inför 

barnet är det ofta så att umgänge inte är förenligt med barnets bästa. 

Åtminstone framstår det som att frågan om umgänge bör skjutas på 

framtiden. Ett extremfall är det att boendeföräldern vistas på skyddad adress 

eller hemlig ort (med barnet) efter det att umgängesföräldern gjort sig 

skyldig till brott mot dem eller mot en av dem. Umgänge bör då knappast 

förekomma eftersom den skyddade adressen skulle röjas genom umgänget. 

Om umgängesföräldern hamnar i fängelse vill han eller hon gärna att 

umgänge ska arrangeras genom att barnet besöker föräldern i fängelset. 

Domstolen brukar oftast anse att ett umgänge på kriminalvårdsanstalt inte är 

förenligt med barnets bästa. Det hade säkert varit bra för umgängesföräldern 

men det skälet är av lägre prioritet. Det finns tyvärr också föräldrarelationer 

som är så destruktiva (läs: bråkiga) att umgängestillfällen automatiskt 

betyder att barnet hamnar på ett slagfält. Det förekommer att domstolen 

måste konstatera att föräldrarnas konflikt är av sådan intensitet och natur att 

det inte är förenligt med barnets bästa att det ska ha umgänge med ”den 

andra” föräldern. Föräldrarna har alltså misslyckats med att skapa en miljö 

där umgänge kan förekomma.”
157

 

 

Gällande insatsens funktion och ändamål uttrycker företrädaren för 

socialnämnden i Lund det som att det i ”många ärenden blir tydligt att det 

inte är själva relationen mellan förälder och barn som är ett bekymmer, det 

finns många gånger andra djupgående problem mellan föräldrarna som inte 

                                                 
155

 Intervju med Ewa Hall, 120326. 
156

 Intervju med Ewa Hall, 120326. 
157

 Intervju med Knut Norrman, 120330. 



 42 

kan lösas genom umgängesstöd. Det skulle därför vara mycket bättre i de 

fallen att sätta in en mer behandlande insats som jobbar med ett 

förändringsarbete med fokus på föräldraskap, barns behov och samarbete. 

Även om vi erbjuder föräldrar det när vi ser att det måste till, har många 

föräldrar inte den inställningen att de behöver hjälp med något, det är den 

andre som ska ändra sig och samtycker därför inte till något ytterligare stöd. 

Ett annat bekymmer är de föräldrar med till exempel låg begåvning som inte 

kan förändras eller normaliseras över tid, de behöver kanske alltid ha med 

en person vid umgänget med sitt barn. Om umgängesstödstiden är 

begränsad kan man efter avslutad tid låta umgängesstödet övergå till 

kontaktperson enligt socialtjänstlagen där behovet omprövas kontinuerligt. 

Detta bistånd kan ju dock avslutas om vårdnadshavarna inte längre 

samtycker, vilket gör att barnet kanske inte längre har det stöd som det 

behöver.”
158

  

 

Från tingsrättens sida beskriver rådmannen problematiken som följer; ”det 

är ett problem att bestämmelsen beträffande vissa individer är orealistisk. 

Tyvärr finns det umgängen som måste ha umgängesstöd under mycket lång 

tid och inte skulle fungera utan sådant stöd. Till exempel kan man tänka på 

umgängesföräldrar med psykiska problem. Domstolen vet och kommunen 

vet att om umgängesstödet uteblir så upphör umgänget. I levande livet löses 

väl problemet på så sätt att domstolen förordnar om umgängesstöd under ett 

års tid medan kommunen för tid därefter beviljar bistånd med umgängets 

genomförande enligt socialtjänstlagen.”
159
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8 Analys 

8.1 Hur avses åtgärden umgängesstöd 
fungera i Sverige?  

Idealet för ett barn är att växa upp med en nära och god relation till båda 

föräldrarna. Tyvärr ser inte verkligheten ut så för alla barn. Det övervakade 

umgänget, som ju umgängesstöd innebär, bygger på tron om att det 

biologiska föräldraskapet är av avgörande betydelse för ett barns uppväxt 

och utveckling. Som barn har man rätt att ha en relation till båda sina 

föräldrar, även om man inte bor under samma tak. Att inte ha en relation till 

sina föräldrar ses som en förlust för barnet och något som skadar barnets 

utveckling.
160

  

 

Det är socialnämnden och domstolen som har ansvar för att ta reda på om 

det föreligger en risk för barnet att utöva umgänge med en förälder, om det 

har förekommit våld inom familjen, och hur detta har påverkat eller kommer 

att påverka barnet i framtiden.
161

 Då domstolen kan fastställa att någon form 

av risk föreligger kan domstolen använda sig av umgängesstöd för att främja 

umgänge mellan barn och förälder som inte kan eller bör ha umgänge på 

egen hand. Det är alltså domstolen som förordnar om insatsen, och det är 

domstolen som ger socialnämnden i uppdrag att organisera arrangemanget. 

Socialnämnden i sin tur kontaktar boende- och umgängesförälder, samt 

utser en lämplig person som kan agera umgängesstöd. Samarbetet mellan 

socialnämnd och domstol är därmed viktigt.  

 

Umgängesstöd får idag användas under maximalt en period om ett år. 

Uppskattar man att umgänge inte kan komma till stånd på ett normalt sätt 

efter denna tidsperiod skall domstolen inte alls förordna om varken 

umgängesstöd eller umgänge.  

 

När domstolen och socialnämnden verkar för att umgängesstöd skall 

användas är det viktigt att man ser till barnets behov och bästa. Föräldrar 

som har problem skall få hjälp på andra sätt – umgängesstödet skall i första 

hand finnas där för barnets skull och inte för föräldrarnas. Detta märker man 

dock är ett problem då det finns en uttalad föräldrarätt till barnet och en 

stark presumtion om att barnet så gott som alltid bör ha umgänge med båda 

föräldrarna. Detta är emellertid kanske inte alltid det bästa för barnet, 

särskilt i familjer där våld och missbruk varit vardag. Således finns det vissa 

förbättringar att sträva efter när det gäller insatsen umgängesstöd.  
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8.2 Hur har det nya 
tidsbegränsningskravet förändrat 
tillämpningen av umgängesstöd? 

Det nya tidsbegränsningskravet, som högsta domstolen fastställt till ett års 

tid, upplevs som något positivt både av tingsrätt och socialnämnd. Det är 

viktigt att visa för de tvistande föräldrarna att umgängesstöd är en tillfällig 

åtgärd och att de efter en tid om maximalt ett år skall ha övervunnit de 

problem som finns och kunna samarbeta på ett sätt som möjliggör umgänge 

mellan barnet och umgängesföräldern.  

 

En företrädare för socialnämnden i Lund upplever tidsbegränsningen som 

ett bra initiativ, och berättar att ”det blir tydligare att umgänget ska 

normaliseras och att det måste ske ett arbete under tiden för att få det att 

förändras. Föräldrar kan annars ha olika meningar om syftet med 

insatsen”.
162

 En rådman i Lunds tingsrätt håller med om att 

tidsbegränsningen är något positivt, då domaren ”på ett mer handfast sätt 

kan göra klart för parterna att det bara kan bli tal om ett tillfälligt stöd och 

att det långsiktiga problemet är deras att lösa på egen hand”. Rådmannen 

beskriver även att tidsbegränsningen eventuellt gjort att domstolen är mer 

kritisk över huvud taget mot en begäran om umgängesstöd.
163

 

 

Att domstolen kan ha blivit mer kritisk mot en begäran om umgängesstöd 

kan vara ett resultat av att domstolen verkligen måste ställa sig frågan om 

det är rimligt att anta att ett umgänge kan ske på ett normalt sätt inom en 

rimlig tid. Är så inte fallet skall inte umgängesstöd användas. Det anses inte 

vara bra för ett barn att under en längre period ha umgänge med 

umgängesföräldern tillsammans med en tredje part som övervakar 

umgänget. De situationer som tidigare förekommit, där umgänge med 

umgängesstöd har pågått i flera år utan att någon förbättring har skett vill 

man i fortsättningen undvika. Insatsen skall vara av kortvarig karaktär. Dock 

finns det fortfarande tendenser hos domstolar att man önskar förordna 

umgängesstöd en längre tidsperiod än ett år. Kanske beror detta på 

svårigheten att uppskatta framtida lösningar på svåra problem. Att 

domstolen skall besluta att umgänge inte skall föreligga mellan barn och 

förälder är ett stort och viktigt beslut som domstolen inte gärna vill ta. 

Förmodligen känns det då lättare att förordna om umgängesstöd för en 

längre period, för att inte behöva ta ett jobbigt beslut som inskränker 

föräldrarätten, även om det förmodligen i ett sådant läge är till barnets bästa 

att umgänge inte sker. Tidsbegränsningen ställer helt klart större krav på 

domstolen och socialtjänstens riskbedömning och utredning.  

 

Kraven på att socialnämnden följer upp insatsen och undersöker hur 

umgänget fungerar har även detta styrkts i och med lagändringen. 

Socialnämnden skall verka för att umgängesstödet är en åtgärd som skall 
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gälla för viss tid och om det uppdagas att umgänget med umgängesstöd inte 

fungerar på ett bra sätt för barnet så skall socialnämnden utreda om det 

kanske är bäst att umgänge inte alls föreligger mellan barnet och 

umgängesföräldern.  

 

 

8.3 Vid vilka tillfällen har domstolen 
förordnat om umgängesstöd?  

För att sammanfatta de domar jag studerat och redogjort för ovan kan man 

säga att umgängesstöd främst har använts för att möjliggöra umgänge då 

brott har begåtts av fadern gentemot modern. Känslor av misstro och ilska är 

återkommande i de domar jag gått igenom. Ofta är det dock inte faderns 

våld som varit den avgörande faktorn för hur umgänget skall te sig och om 

det är möjligt att använda sig av umgängesstöd. Detta har snarare påverkats 

av praktiska anledningar. Det är anmärkningsvärt, eftersom det finns studier 

som visar på att barn som växer upp med en pappa eller styvpappa som 

misshandlar mamman utvecklar ofta liknande symtom som barn som själva 

misshandlats. Alla former av missförhållanden, våld eller övergrepp i 

hemmet är i högsta grad faktorer som påverkar barnet och detta borde 

eventuellt uppmärksammas mer av domstolen.
164

  

 

Många gånger ter sig domstolen nästan desperat i sin vilja att få till ett 

umgänge mellan barn och umgängesförälder. Detta visar sannerligen hur 

stark presumtionen om att barnets bästa är att ha tillgång till två föräldrar är. 

För att citera tingsrätten i ett ärende som sedermera överklagades till 

hovrätten; ”av utredningen framgår att förhållandet mellan modern och 

fadern är mycket ansträngt. Ett umgänge kan antas medföra problem för 

modern. Detta förhållande kan dock inte anses utgöra tillräckligt starka skäl 

för att utestänga barnet från det begränsade umgänge som fadern yrkat. Inte 

heller kan det faktum att modern har skyddad adress få innebära att 

umgänge inte sker. Det ankommer på respektive socialnämnd att tillse att ett 

umgänge kommer till stånd”.
165

  Här menar alltså domstolen att det faktum 

att barnet och modern bor på skyddat boende inte är ett tillräckligt skäl för 

att barnet inte skall ha umgänge med fadern. Barn som på detta sätt har flytt 

från hemmet visar ofta på en mycket hög symtombelastning, som inte bör 

förringas.
166

  

 

Domstolen visar även på att det i regel krävs starka skäl för att en förälders 

umgängesrätt skall inskränkas på sätt som sker då umgängesstöd skall 

användas. I vårt rättssystem anser vi fortfarande att ”föräldrar vet bäst”. En 

förälder kan bete sig väldigt illa mot sitt barn eller mot barnets andra 

förälder utan att för den skull förlora vårdnaden eller rätten till umgänge, 
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och utan att socialnämnden kan ingripa till stöd för barnet. Även en förälder 

som blivit dömd för våld eller övergrepp mot barnets andra förälder kan ges 

rätt till umgänge med barnet. Följden blir då ofta att barnet, mot sin vilja 

tvingas till umgänge med någon som han eller hon är rädd för.
167

  

8.4 Vilka praktiska konsekvenser kan 
insatsen få för de inblandade? 

Presumtionen om att barnets bästa är att ha tillgång till två föräldrar är 

fortsatt stark i Sverige. Det krävs således starka skäl för att en förälders 

umgängesrätt skall inskränkas på sätt som sker då umgängesstöd skall 

användas. Vid intervjuer med tingsrätt och socialnämnd anger dessa att i 

situationer då boendeföräldern och barnet bor på ett skyddat boende och 

kanske har skyddade identiteter – då är inte umgängesstöd en lämplig insats, 

men i fall där det bara rört sig om våld eller missbruk kan det alltså vara värt 

att pröva.  

 

En psykolog och psykoterapeut vid BUP Globen i Stockholm berättar att 

hennes upplevelse är att pappor allt oftare får ett utvidgat umgänge i 

tingsrätten, och hon ifrågasätter hur tingsrätten tänker i dessa fall. ”Barnet 

kan inte knyta an till någon som han eller hon är rädd för. Det måste handla 

om okunskap, som jag ser det. Det är väl barnets behov vi ska utgå ifrån, 

inte föräldrarnas.”
168

 En annan psykolog och psykoterapeut vid BUP 

Grinden i Stockholm menar att även om umgänge kan innebära obehag för 

barnet kan barnet på längre sikt ha nytta av någon form av kontakt med en 

förövande förälder, förutsatt att det inte handlar om grovt våld eller sexuella 

övergrepp. Barn mår nämligen bäst av att ha en realistisk bild av sina 

föräldrar, om inte annat för att slippa vara rädd för dem under resten av 

livet. Som dagens tvingande umgängesrätt är utformad riskerar den inte bara 

att skada barnet utan även dess relation till en förövande förälder för all 

framtid menar psykologen. På BUP Grinden har man löst detta genom att 

låta ett eventuellt umgänge ske frivilligt och helt på barnets villkor. En 

förutsättning för detta är att den förövande föräldern är engagerad från start 

och att han eller hon förbinder sig att respektera barnets vilja från start. Det 

är viktigt att komma ihåg att det sällan är problemfritt för ett barn att träffa 

en förövande förälder som barnet upplever som en förövare. Nyckeln är att 

barnet inte skall bli tvingad till någonting.
169

 

 

Generellt sett så har boendeföräldrarna vars barn haft umgänge med 

umgängesstöd, varit mycket kritiska till insatsen. Det känns obehagligt att 

barnet skall behöva träffa den person som man själv är i djup konflikt med, 

samtidigt som det kanske känns positivt att barnet i alla fall till en början 

inte behöver vara ensam med umgängesföräldern under umgänget. För 

umgängesföräldrarna så har umgängena oftast känts trygga. Med övervakat 
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umgänge kan det inte uppstå några falska anklagelser gentemot deras 

uppförande, samtidigt som det är tråkigt att inte få träffa barnet på egen 

hand. Att ha en tredje part närvarande kan lätt kännas onaturligt och 

konstlat. Barnens uppfattningar har varit mycket blandade; vissa har tyckt 

att det varit obehagligt och att umgängesstödets närvaro inte kunnat 

avhjälpa denna känsla. Andra har tyckt att det varit kul att träffa den förälder 

som de inte bor med. Många av barnen har dock upplevt att de vuxna inte 

lyssnat tillräckligt mycket på barnet, vilket är en kritik som bör tas på största 

allvar.  

 

Hur umgänget fungerar beror mycket på föräldrarnas inställning till 

umgänget. Om boendeföräldern är negativ till umgänget färgar detta ofta av 

sig på barnet som då blir mer osäker och otrygg vid umgänget. Självklart 

spelar det också roll hur umgängesföräldern ställer sig till umgänge med 

umgängesstöd. Om umgängesföräldern verkar nöjd med arrangemanget så 

är det lättare för barnet att vara detta också. I annat fall finns en risk att 

barnet känner skuld över sin oro och behovet att ha umgängesstöd 

närvarande. En tredje person som skall fungera i sammanhanget för barnet 

är umgängesstödet. I vissa fall har barnet beskrivit att det funnits många 

olika umgängesstöd med i bilden, vilket naturligtvis inte är bra. 

Umgängesstödet skall vara en trygghet för barnet, och av denna anledning 

bör umgängesstödet vara samma person under tidsperioden då insatsen 

används.  

 

Det är tydligt, bland annat i det så kallade ”Manga”-fallet,
170

 att 

umgängesstöd inte skall användas när umgängesföräldern inte anses vara 

olämplig. Även då föräldern anses lämplig kan det dock finnas en oro hos 

barnet, speciellt då fadern blivit dömd för brott eller situationen i familjen 

varit orolig. Här anser jag att man bör se mer till barnet, och eventuellt 

mindre till vilken förmåga föräldern egentligen besitter. Även en 

välfungerande förälder kan förmedla olustiga känslor innebärande rädsla 

och ängslan hos ett barn. Därtill kan det ifrågasättas hur lämplig en förälder 

är endast på den grunden att man inte tror att föräldern kommer utsätta 

barnet för övergrepp. Detta säger ingenting om hur omvårdande och 

ansvarstagande en förälder verkligen är. Just detta är ju något som barnet 

har rätt till, både enligt svensk lag och barnkonventionen; barnet har rätt till 

omvårdnad, uppfostran och hjälp att utvecklas som individ
171

. Jag anser att 

man bör kunna ställa högre krav på en förälder än bara den omständigheten 

att man fastställer att föräldern inte innebär en konkret fara för barnet.  

 

8.5 Slutsatser 

Idag verkar det på många sätt som om möjligheterna är något större att 

öppet kunna diskutera om en viss förälder är direkt olämplig att umgås med 
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sitt barn och att problemet erkänns.
172

 Detta är viktigt eftersom ett barn har 

en rätt att bli skyddad. Ibland kan det dock vara svårt att kombinera denna 

tanke om barnets skydd med idén om att barnets självständighet skall 

främjas och att barnets vilja skall beaktas.
173

 Umgängesstöd väcker många 

olika frågor gällande barnets rätt och vilja i relation till föräldrarna. 

 

Ett typfall då det kan vara bra med umgängesstöd är då man vill hjälpa 

barnet att klara av en påfrestande situation. Situationen kan vara så att en 

oerfaren ung pappa skall träffa sitt spädbarn och man tvivlar på att han kan 

hantera ett litet barn över huvudtaget. Då kan det behövas en erfaren vuxen 

som kan se till att barnet får mat och nya blöjor under umgänget. Ett annat 

typfall kan vara en tonåring som tycker att det är jobbigt att återknyta till en 

förälder som man inte träffat på länge och vill ha en vuxen skuldra att luta 

sig mot när umgängesföräldern vill gå för fort fram med umgänget.  

 

Problemet med umgängesstöd idag verkar i många fall vara att den 

boendeförälder som påkallar umgängesstöd för det mesta inte tror att barnet 

behöver ett sådant stöd. Han/hon påkallar umgängesstöd för att han/hon 

menar att umgängesföräldern måste kontrolleras eller övervakas. Man 

befarar att umgängesföräldern skall rymma ur landet med barnet eller tappa 

behärskningen och misshandla barnet. Då begär boendeföräldern 

umgängesstöd i hopp om att stödet skall kunna kontrollera 

umgängesföräldern och ingripa om umgängesföräldern missköter sig. I 

realiteten kan inte umgängesstödet ingripa i de ovan beskrivna situationerna 

och skall inte heller göra så enligt regelverket. Trots det förekommer det att 

boendeföräldern yrkar umgänge med umgängesstöd och domstolen går med 

på detta i hopp om att umgängesstödet skall kunna skapa ett läge där 

umgängesföräldern anstränger sig för att uppträda på ett korrekt sätt.  

 

En rådman vid Lunds tingsrätt framför att umgängesstöd kan vara en 

konstlad och onaturlig situation där en tredje person skall interagera med 

barnet och umgängesföräldern, samt att det ofta förmodligen är så att 

umgängesstöd förordnas i situationer när det annars inte skulle bli något 

umgänge alls. På det sättet kan umgängesstöd ses som en sista chans för 

umgängesförälderns relation till barnet. Kanske är dock umgängesföräldern 

värd ett ytterligare försök, för att visa att en relation mellan honom/henne 

och barnet är möjlig och kan fungera. Trots allt så finns mycket som tyder 

på att ett barn mår bättre då han/hon ges möjlighet att ha en god relation till 

både sin mamma och pappa. Senast i maj 2012 presenterade Centrum för 

ojämlikhetsforskning och Socialstyrelsen en rapport som visar att barn som 

bor med endast en förälder mår sämre än de som är växelvis boende och de 

som lever i kärnfamiljer.
174

 Rimligtvis kan denna teori om barns boende 

tillämpas även på umgängessituationer; det är bäst för barn att ha umgänge 

med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.  
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För att undvika att öka pressen på barnet anser jag dock att umgängesstöd 

bör användas i den form det gör idag vid situationer som påminner om de 

typfall jag beskrivit ovan. Vid situationer där fadern dömts för brott mot 

modern och barnet lever tillsammans med modern på skyddat boende eller 

liknande, bör dock umgängesstöd inte ses som en möjlig lösning för att 

upprätthålla kontakt. Barnet måste få känna en frihet i att berätta om skola, 

kamrater och fritidssysslor. Om man inte kan tala om dessa vardagliga saker 

– vad kan då ett umgänge ge barnet?  

 

Riskfaktorerna för ett barns utveckling och välmående är bland annat 

osämja, konflikter och dålig kommunikation föräldrarna emellan; 

förhållanden som snarare är regel än undantag i ärenden då umgängesstöd är 

aktuellt. Kanske borde lagstiftaren av denna anledning ha mycket att vinna 

på att rikta insatser mot föräldrarna om det är där problemet anses ligga. 

Föräldrarna bör ha ett större ansvar gentemot barnet att lösa de konflikter 

som föreligger dem emellan för att barnet skall kunna ha ett tryggt och bra 

umgänge med båda sina föräldrar. Det är inte hållbart att ett barn skall ha 

umgänge med umgängesstöd för att föräldrarna inte kan mötas. Det 

viktigaste för barnets trygghet måste vara att föräldrarna tar itu med de 

problem som finns dem emellan, så att umgänge kan ske på ett sätt som 

gynnar barnet. 
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Bilaga A 

Frågor till Ewa Hall, socialnämnden i Lunds kommun. 

 

1. Hur fungerar kontakten mellan domstol och socialnämnd? 

2. Vilka problem stöter socialnämnden på i kontakten med domstolen? 

3. Hur resonerar socialnämnden kring den tidsbegränsning som införts 

rörande umgängesstöd sedan augusti 2010? 

4. Vid vilka situationer anser socialnämnden att umgänge mellan barn 

och förälder inte alls bör föreligga? 

5. Är umgängesstöd överlag en bra form att använda för att möjliggöra 

umgänge mellan förälder och barn? 

6. Hur många umgängesstödsuppdrag hade socialnämnden i Lunds 

kommun under år 2011? 

7. Hur hade insatsen umgängesstöd kunnat förbättras? 
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Bilaga B 

Frågor till Knut Norrman, rådman vid Lunds tingsrätt. 

 

1. Fungerar kontakten mellan domstol och socialnämnd på ett bra sätt 

idag? Vilka problem kan uppstå i kommunikationen? 

2. Är den tidsbegränsning som införts rörande umgängesstöd sedan 

augusti 2010 positiv? 

3. På vilket sätt har tidsbegränsningen förändrat domstolens praktiska 

tillämpning av reglerna kring umgängesstöd? 

4. Finns det några situationer då domstolen generellt sett anser att 

umgänge mellan barn och förälder inte alls bör föreligga? 

5. Är umgängesstöd överlag en bra form att använda för att möjliggöra 

umgänge mellan förälder och barn? 

6. Hur hade insatsen umgängesstöd kunnat förbättras? 
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