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Titel  

Det (o)möjliga föräldraskapet – reproduktion och etablering av en god familjerelation 
The (im)possible parenthood – the reproduction and construction of the ideal family 
 
Sammanfattning 

Abstract 
This theises focus on how a ideal parentship can be reproduced and established in an organization that is 
incorporated in the familycourt, provided by the social institution. The organization provides help for parents and 
children during and after a divorce or separation, the organization also provides help for families where violence has 
occured or in cases when parent and child doesn´t know one another. When a custodial dispute arise´s and one of 
the two is granted soul costody of the child, the guardian in most cases is the mother. Therefor this organization 
mostly handels fathers and their children. The study shows that gender, class and possesing of the right will are the 
three main aspects that have an effect on who ends up at the organization. This study also shows how the mothers 
continuously are reproduced as the head guardians, and how the fathers parenthood are subordinated the 
parenthood of the mothers.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Magnus Dahlstedt som genom studiens gång har 
handlett och bidragit med värdefulla kommentarer vilket har hjälpt mig i realiserandet av denna 
studie. Jag vill även tacka personalen på den studerade verksamheten som genom sitt varma 
mottagande underlättat utförandet av studien. Ett stort tack riktas även till de föräldrar och 
ungdomar som har ställt upp och delat med sig av sina upplevelser, utan er hade denna studie 
aldrig blivit till. Sist vill jag tacka min sambo som varit ett stort stöd genom hela processens gång. 
 
Anna Laine 
Norrköping, maj 2008  
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Inledning 
I dagens samhälle lever många barn i familjer som i praktiken ej kan karaktäriseras utifrån den 
traditionella kärnfamiljen. Dagens familjekonstruktioner ter sig annorlunda än hur tidigare 
generationer kategoriserade och såg på familjen. Detta medverkar till att hur vi ser på familjen 
bidrar till skapandet av föräldrar och i synnerhet föräldraskapet. Vem som är, eller för den delen 
kan räknas som, förälder kan te sig olika beroende på tidsepok och samhälle. En uppfattning är 
den som grundar sig på biologins betydelse, där du enbart utifrån premissen biologi klassas som 
förälder. En annan vilar på ett synsätt där snarare en persons beteende och ansvarstagande får 
företräde framför biologin. En annan behandlar det rent juridiska, det vill säga föräldraskap 
utifrån juridiska premisser. 

Synen på barn och barndom har genom tiderna genomgått förändringar. De senaste 
decennierna har tankar om barns levnadsvillkor blivit allt viktigare i både inom forskningen men 
även i samhället. Barn har under den senare hälften av 1900-talet mer och mer börjat respekteras 
som individer och inte som under tidigare tidsepoker sammankopplade med modern. Denna 
ändrade syn på såväl föräldraskap som barns ställningar får en omdanande syn på vad gäller 
skilsmässor och eventuella vårdnads- och umgänges tvister.1  

Idag är det möjligt att utröna förändringar av familjemönster vilket visar på att 
familjebegreppet i sig inte kan sägas vara entydigt. Detta syns tydligt om man tittar närmare på de 
familjer vilka vi idag kan sägas ha i Sverige, till exempel adoptivfamiljer, styvfamiljer och 
homosexuella familjer. Den tekniska utvecklingen, inom exempelvis ägg-/spermiedonation, har 
även den medverkat till den biologiska kärnfamiljen idag inte längre kan sägas vara den rådande 
definitionen av hur samhället ser på familjen. Genom donation är det även i dag möjligt för 
ensamma kvinnor att blir mammor och skapar därmed ett slags faderlöst familjekonstruktion, då 
donationer sker anonymt och den biologiska kopplingen upplöses rent juridiskt. Biologins 
betydelse, eller ens ursprung, tillskrivs emellertid i övrigt stor betydelse i dagens samhälle. Det 
verkar ligga i tiden att söka sitt ursprung, vilket kanske inte minst syns media där adopterade barn 
får hjälp att finna sina biologiska föräldrar. Det talas mycket om att det är viktigt för barn, och 
vuxna för den delen, att känna till sitt ursprung. Det vill säga att det är viktigt att veta var man 
kommer ifrån.  

Denna studie handlar egentligen inte om vad en familj är utan fokus ligger istället på hur en 
familj görs. Eller rättare sagt hur föräldraskap skapas genom en familjerättslig verksamhet vars 
syfte är att tillstå en god relation mellan barn och umgängesföräldrar. Med umgängesförälder 
avser jag den förälder vilken inte har vårdnaden och barnet och endast har umgängesrätt med 
barnet. Det finns flera olika anledningar till varför förälder och barn umgås genom denna typ av 
verksamhet. Det kan dels bero på att det varit ett längre uppehåll i relationen vilket resulterat i att 
förälder och barn ej känner varandra och verksamheten försöker därmed etablera denna relation 
på nytt, det kan dels bero på vårdnadstvister där den ena föräldern motsätter sig gemensam 
                                                 
1 Gunvor Anderson & Maria Bangura Arvidsson, Barnet mellan två föräldrar (Stockholm, 2002), s. 13. 
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vårdnad på varierande grunder. Detta kan exempelvis bero på att våld har förekommit i familjen, 
både fysiskt som psykiskt, riktad mot såväl förälder som barn. 

Det är den verksamhet vilket bedrivs genom familjerättsenheten som föräldrar vänder sig till 
då det råder oenigheter gällande vårdnad om de gemensamma barnen som står i fokus i denna 
studie. Verksamheten stöder även de föräldrar och barn där särskilda omständigheter kräver ett 
övervakat umgänge genom domstolsbeslut. Detta domstolsbeslut kan bero på såväl våld och 
övergrepp som missbruk vilket medför att det anses att barnet, men även boendeföräldern, har 
ett skyddsbehov gentemot umgängesföräldern. Verksamheten kan sägas vara en del i det större 
perspektivet att efter separationer försöka skapa en fungerande ”efter-kärnfamilj”, vilket är en del 
av familjerättens målsättningar. Jag har valt att kalla verksamheten enbart för Umgängesstöd. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att se hur familjerätten genom verksamheten Umgängesstöd arbetar 
med att skapa en god relation/umgänge mellan barn och umgängesförälder. Syftet är även att 
undersöka hur föräldraskap görs i verksamheten. Jag har utarbetat följande frågeställningar: 
 

• Hur ser personal, föräldrar, ungdomar och barn på verksamheten? 
• Vilken betydelse ges åt klass och genus i verksamheten?  
• Hur ser personal, föräldrar, ungdomar och barn på föräldraskap samt hur etableras en 

god relation mellan barn och umgängesförälder? 
• Hur konstruerar umgängesföräldrarna sitt föräldraskap? 

 

Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd forskning vad gäller relationen mellan barn och föräldrar. Denna 
forskning berör såväl det juridiska som barns behov av båda sina föräldrar. Forskningen är 
varierande och behandlar allt från barnperspektiv i olika situationer, som exempelvis separation 
eller kontakten med familjerätten, till andra perspektiv som föräldrars syn eller utifrån ett 
tjänstemannaperspektiv, socionomer och socialsekreterare. Det finns även en del forskning om 
den senmoderna familjen, det vill säga hur den samhälleliga omvandlingen under de senare 
seklerna har och kan tänkas påverka skapandet och konstrueringen av den nutida familjen.  

I dagens Sverige lever de flesta barn tillsammans med båda sina föräldrar, emellertid är det 
ändå många barn som får uppleva att ens föräldrar separerar. Denna separation innebär många 
förändringar i det vardagliga livet för alla inblandade. Det är många frågor som ska ha svar vad 
gäller barnens framtid, så som vårdnad, boende och umgänge. För det mesta kan föräldrarna 
komma överens om gemensamma beslut trots att en separation ofta upplevs som smärtsam och 
konfliktfylld. Emellertid kan det ibland bli för konfliktfyllt och föräldrarna måste vända sig till 
domstol för att lösa konflikten. Ingrid Höjer och Karin Röbäck menar i boken Barn i kläm att det 
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i dessa fall föreligger en risk att barnen blir slagträn i vårdnadstvisten där vårdnaden om barnen 
blir en typ av hämnd, vilket hindrar föräldrarna att se till barnens bästa. Deras undersökning 
påvisar hur föräldrarna är så uppslukade av sin egen kamp och där konflikten, istället för barnen, 
blir det centrala.2

Helene Brembeck skriver i boken Tyst, lydig och arbetsam om barnuppfostran under 1800-talets 
bondesamhälle i Sverige. Brembeck menar bland annat att denna epoks bondefamiljer befann sig 
i en förändringsfas vilket inte minst märktes på barnpassningsområdet. Omdaningen resulterade i 
att det föll på mamman att fostra barnen medan mannen skötte gården under dagarna, vilket 
bidrog till att relationen mellan pappa och barn mer kan karakteriseras utifrån lekfulla drag.3 
Dock beskriver Brembeck relativt lite om pappans relation till barnen i förhållande till det 
utrymme vilket tilldelas mammans. Mats Hilte menar att den diskurs vilken genomsyrar socialt 
arbete upprätthåller genusskillnader, vilken därmed såväl etablerar som upprätthåller skillnaden 
mellan män och kvinnor i samhället. Detta sägs bland annat bero på att kvinnan konstrueras som 
den primära vårdnadshavaren medan mannen konstrueras som den sekundära.4  

Maria Bangura Arvidsson påvisar sin avhandling Ifrågasatta fäder den brist på forskning vad 
gäller pappan och hans relation till föräldraskapet. Enligt henne råder en viss modersfixering då 
föräldraskap studeras.5 Mycket av den forskning som finns vad gäller familjekonstruktioner och 
separationer visar på tydliga genuskonnotationer, det är betydligt vanligare att mamman är 
boendeföräldern och pappan är umgängesföräldern. Det är således vanligare att umgängesstöd är 
riktad mot pappan i dennes umgänge med barnet, både i form som stöd men även som skydd för 
barnet. 

Jonas Frykman och Orvar Löfgren skriver i boken Den kultiverade människan att den nya 
familjeideologi som började växa fram under 1800-talet var uppbyggd dels av tvåsamheten, en 
man och en kvinna, och dels föräldraskapet. Det var under denna epok som föreställningarna om 
det goda föräldraskapet började ta form. Synen på det goda föräldraskapet ställde högre moraliska 
krav på föräldrarna där barndomen och uppfostran starkt betonades.6 Det goda föräldraskapet 
menar författarna har sin grund i det borgerliga samhället. Utvecklingen medförde att en kritik 
började riktas mot allmogefamiljer där det menades att det rådde brist på fostran och disciplin.7 
Denna bok kan trots att den till viss del bygger på en borgerlig syn på familjen och barndomen 
påvisa en bakgrund till hur vi idag konstruerar begrepp som – barn, familj och föräldraskap. 
Frykmans och Löfgrens resonemang påvisar dock ett klassmedvetande vilket kan vara aktuellt 
även idag.    

Forskning som däremot berör umgängesföräldrars syn på sitt föräldraskap är dock något som 
jag i nuläget finner underrepresenterat. Mats Sjösten skriver om såväl socialtjänstlagen som 

                                                 
2 Ingrid Höjer & Karin Röbäck, Barn i kläm – hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge (2007), s. 104. 
3 Helene Brembeck, s. 49. 
4 Mats Hilte, Förändring och kön i socialt arbete (2000), s. 77. 
5 Maria Bangura Arvidsson, Ifrågasatta fäder (Lund, 2003), s. 47. 
6 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (Kristianstad, 1999), s. 87. 
7 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, s. 89. 
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föräldrabalken i boken Vårdnad, boende och umgänge. I en del av boken behandlar han 
umgängesförälderns rättsliga föräldraskap utifrån lagen. En förälder som endast har umgängesrätt 
med sitt/sina barn har i laglig meningen ej någon egentlig möjlighet att påverka sitt/sina barns 
förhållanden. Enbart i frågor vad gäller adoption och namnbyte har umgängesföräldern laglig rätt 
och möjlighet att påverka beslutet.8 Emellertid utgår Sjösten från ett juridiskt perspektiv, vilket är 
syftet med boken, och utelämnar således ett individperspektiv. Hur påverkar detta egentligen 
synen på en umgängesförälders status som förälder, på såväl samhällelignivå som individnivå? 
Utifrån ett rättsligt perspektiv är det möjligt att säga att statusen som förälder hos en 
umgängesförälder är lågt. Även Anna Singer vidrör till viss del umgängesföräldrar och deras 
status som föräldrar. Emellertid ses föräldraskapet enbart utifrån ett rättsligt perspektiv. Singer 
påvisar vad som karaktäriserar en rättslig vårdnadshavare och menar att vårdarens främsta syfte är 
att tillgodose barnets grundläggande behov, det vill säga omvårdnad, trygghet och god fostran.9 
Vårdnadsansvaret menar hon kan delas in i fyra delar. Utgångspunkten ligger i barnets 
grundläggande behov och dessa tillgodoses genom en faktisk vård av barnet. Sedan har föräldern 
ett rättsligt ansvar att se till att barnet tillstår den faktiska vården vilken tillgodoser barnets 
grundläggande behov. Därtill åtföljs ansvaret av en rätt, men även skyldighet, att bestämma i 
frågor vilka berör barnets personliga angelägenheter.10 Emellertid problematiserar ej Singer hur 
dessa fyra delar i sig påverkar den förälder som endast har umgängesrätt med sitt barn, varken ur 
ett rättsligt perspektiv eller ur ett samhälleligt/individ perspektiv. Genom boken Faderskapets 
omvandlingar syftar Thomas Johansson till att belysa faderskapet och dennes frånvaro och närvaro 
över tid. 

 

Föräldraskap är en social process, där föräldrarna följer och deltar i en komplex 
utvecklingshistoria. Det är i den dagliga och intima kontakten med barnet som föräldrarna blir 
till: som det skapas en mamma och en pappa. Vad händer då med dessa fäder som till stor del 
tappar kontakten med barnets vardagsverklighet?11

 
Citatet ovan påvisar det jag själv har funderat över vad gäller de pappor vilka umgås genom ett 
umgängesstöd. Emellertid ställs frågan: ”Vad händer då med dessa fäder som till stor del tappar 
kontakt med barnets vardagsverklighet?” till pappor som Johansson benämner deltidspappor. Det 
vill säga pappor som efter en separation har en regelbunden och därmed även frekvent kontakt 
med sitt/sina barn.12 De pappor vilka står i fokus i denna studie kan inte alltid sägas stämma in i 
denna bild av deltidspappor, dels för att dessa pappor umgås genom en verksamhet och dels för 
att kontakten med barnen är kort och inte alltid regelbunden. Dock ligger Johansson forskning 

                                                 
8 Mats Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge. (Stockholm, 2003), s. 143. 
9 Anna Singer, Föräldraskap i rättslig belysning (Uppsala, 2000), kap. 9. 
10 Anna Singer, s. 489-490. 
11 Thomas Johansson, Faderskapets omvandlingar,. (Uddevalla , 2004) s. 61. 
12 Thomas Johansson, s. 59. 
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nära mina egna ansatser och hans forskningsresultat påvisar den komplicerade situation som kan 
uppstå efter en separation där föräldrar måste omdefiniera sitt föräldraskap.  

 

Teori 
Den tidigare forskning som ovan presenterats ligger i linje med det perspektiv som används i 
studien, där forskarna undersöker hur sociala fenomen är beroende av såväl sociala interaktioner 
som implicita och explicita överenskommelser människor emellan.  Begrepp som barn, förälder 
och familj ses som produkter av såväl sin historiska som kulturella kontext.13 De kan även sägas 
vara resultatet av att några grupper har tillskrivits definitionsmakt, samtidigt byggs dessa upp av 
såväl samhälleliga värderingar som moraliska och politiska ståndpunkter.14 Nedan presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter. 
 

Intersektionalitet och organisationsteori 
För att belysa konstrueringen av såväl verksamheten som föräldraskapet tittar jag dels på den 
studerade verksamhetens organisatoriska struktur och dels på vilka maktrelationer verksamheten 
etablerar och reproducerar. Tidigare forskningar har visat att såväl genus som klass har tilldelats 
betydelse i mitt valda forskningsområde. Därmed är intersektionalitet en teori som på grund av 
sin uppbyggnad lämpar sig väl till denna studie. Intersektionalitet är en teori vilken menar att det 
ej är möjligt att hävda att exempelvis enbart genus har tolkningsföreträde och betydelse då ett 
samhälleligt fenomen undersöks. Teorin utgår således från att likväl som genus ses som 
betydelsegivande, påverkar även andra faktorer/kategorier som klass, etnicitet och ålder.15 Dessa 
maktrelationer vävs således samman och beskrivs ej som skilda entiteter vilka bygger upp 
diskursen. De andra faktorerna är därmed lika betydelsegivande vilka påverkar, och till viss del 
även styr, mänskliga praktiker och institutioner.  

Intersektionalitet och diskursanalys har teoretiskt en rad berörningspunkter, bland annat ur 
den aspekten att då en forskare inom det diskursanalytiska fältet ser hur diskurser inom det valda 
området går in i varandra och samverkar. Det vill säga att diskurserna kan ses som cirklar vilka 
rör vid varandra och bildar en större diskurs vilken handlar och utgör diskursen om exempelvis 
föräldraskap eller arbetslöshet. Liknade beskrivning är möjlig att använda vad gäller 
intersektionalitet eftersom jag anser det möjligt att se dess innehållsmässiga begrepp som 
diskurser, exempelvis genusdiskurs, klassdiskurs.  

Ett intersektionellt perspektiv anser jag möjliggöra och därmed även medverka till en 
utveckling av analysen där flera förklaringsmekanismer låter sig kombineras. I sig kan detta bidra 

                                                 
13 Vivien Burr, Social constructionism (London, 2003), s. 84. 
14 Kjersti Ericsson, ”Hva er ”gode nok” foreldre?” I Ingrid Söderlind red. Uppväxt, familjeformer och barn bästa – Om familjeliv 
som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik (2004) s. 8. 
15 Ulla Eriksson-Zetterquist & Alexander Sthyre, Organisering och intersektionalitet (Slovenien, 2007), s. 11f. 
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till att påvisa hur dessa förklaringsmodeller påverkar de diskurser som bygger upp såväl 
umgängesstödet som föräldraskap i relation till umgängesförälder. Intersektionalitetsteorin 
påvisar med andra ord hur kön, klass och etnicitet samexisterar och således ges betydelse vad 
gäller idén om föräldraskapet, men även vad gäller idén om familjen. Genom detta är det således 
även möjligt att utröna den organisatoriska utformningen av den studerade verksamheten. 

Verksamheten blir en arena där det är möjligt att påvisas hur intersektionalitetens 
sammanvävning av olika maktrelationer kan synliggöras. Genom boken Organisering och 
intersektionalitet påvisar Ulla Ericsson-Zetterqvist och Alexander Styhre hur organisationer eller 
verksamheter genom en sammanvävning av olika maktrelationer bygger upp en organisation eller 
verksamhet. En organisations uppbyggnad kan även sägas reproducera vissa förgivettagna 
normer och värderingar i ett samhälle.16 Elisabeth Sundin menar att det är just i organisationer 
som förändringar märks tydligast då det sker ändringar i samhällsbärande system. Vidare menar 
Sundin att organisatoriska praktiker i sig producerar och reproducerar den rådande synen på 
manligt och kvinnligt.17 Omdaningarna i föräldraförsäkringen som genomförts de senaste 
decennierna kan ses som ett exempel i det Sundin menar. I boken Sex at work konstaterar Jeff 
Hearn och Wendy Parkin att:  

 

/…/organisationer inte enbart är bärare av makt; makt förmedlas även genom och inom 
organisationer, genom deras egna interna strukturer, hierarkier, mål och ideologier. 
Organisationer uttrycker, upprätthåller, befäster dessa maktrelationer.18

 

Organisationer är därmed ej neutrala eller oproblematiska utan bör förstås som ett resultat av hur 
olika maktfaktorer sammanlänkas. Det vill säga maktfaktorer så som kön, sexuell läggning, klass, 
etnicitet och ålder. Hearn och Parkin menar således att de strukturer vilka finns i organisationer 
inte har uppstått av en slump, utan dessa strukturer uppstår och upprätthålls genom sociala 
praktiker utförda av en viss typ av människor. Utförandet av dessa sociala praktiker är emellertid 
kopplade till det som gagnar dessa människor mest, människor med lika eller olika 
genustillhörighet.19 Därmed förekommer kön och dess konstruktioner även i organisationer vilka 
i princip går att beskriva som enkönade.20 Det är således möjligt att säga att organisationer vilka 
kan benämnas som enkönad även påvisar samhällets konstruktioner av kön. Dessa organisationer 
blir följaktligen en utgångspunkt för hur manligt och kvinnligt konstrueras i förhållande till vilken 
sektor eller arbetskategori könen arbetar inom, den offentliga eller den privata. Hur familjerättens 
umgängesstöd organiseras kan därmed i ett led medverka till att se hur såväl kön som 
föräldraskap konstrueras. Familjerätten blir i detta sammanhang den institution som uttryckligen 
                                                 
16 Ulla Eriksson-Zetterquist & Alexander Sthyre, kap. 1.  
17 Elisabeth Sundin, ”Genus i organisationer”, i Barbara Czarniawska red., Organisationsteori på svenska (Kalmar, 1998) s. 236. 
18 Jeff Hearn & Wendy Parkin, Sex at work – the power and paradox of organisation sexuality, (Unitetd Kingdom, 1995), s. 62. 
(Egen översättning från engelska till svenska) 
19 Jeff Hearn & Wendy Parkin, s. 81. 
20 Elisabeth Sundin, s. 244. 
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och direkt kan sägas skapa och därtill etablerar den samhälleliga konstruktionen av familjen och 
en god relation mellan barn och förälder. 
 

Empiriskt material och avgränsningar 
Det empiriska materialet i denna studie består av såväl observationer som intervjuer. 
Observationerna har utförts på den öppna förskola där verksamheten har sitt säte. På denna 
öppna förskola, som har öppet två eftermiddagar i veckan, träffas föräldrar och barn under 
ordnade former. Syftet med observationerna vilar på en uppfattning om att dessa på ett mer 
konkret sätt kan såväl visa hur verksamheten fungerar som ge ett inträde till det valda 
forskningsfältet. Genom observationerna har jag på ett mer naturligt sätt fått tillträde till de 
föräldrar vilka umgås med sitt/sina barn genom verksamheten. I denna studie har fyra pappor 
vilka umgås eller har umgåtts genom verksamheten Umgängesstöd deltagit, även en mamma vars 
barn umgås med sin pappa har ingått. Även två ungdomar i övre tonåren som under de senaste 
10 åren har medverkat i verksamheten ingår i studien. Intervjuer har även utförts med två av de 
ansvariga på verksamheten. Föräldrarna är alla kring 30 år gamla och ungdomarna är i tonåren. 
Umgängesföräldrarna befinner sig på verksamheten av olika anledningar. En pappa har inte haft 
någon kontakt med sitt barn under de senaste fyra åren, för en annan rådde det oegentligheter 
vad gäller det biologiska faderskapet vilket resulterade i att han ej fick ha kontakt med sitt barn 
under de första månaderna i barnets liv. En annan pappa har varit på verksamheten på grund av 
mammans misstro till hans förmåga att ta hand om barnet, och en pappa på grund av konflikten 
mellan honom och hans före detta. I tre av dessa fall är barnen fortfarande väldigt små vilket 
även bör ses som en anledning till att de är på verksamheten. De ungdomar som ingår i studien 
har umgåtts med sin pappa i dessa former de senaste 10 åren.  

Genom att intervjua såväl personal som föräldrar och ungdomarna anser jag att bilden av 
verksamheten på ett tydligare sätt kan växa fram, eftersom jag låter både de som skapar ramarna 
för verksamheten komma till tals som jag låter de som kommer i kontakt med den komma till 
tals. Från början fanns det en tanke från min sida att även inkludera de barn vilka befinner sig i 
verksamheten, dock har jag valt att exkludera dessa. Detta beslut grundar jag bland annat på det 
faktum att det många gånger handlar om små barn, vilket medverkar till att vissa etiska aspekter 
gör det problematiskt. Exempelvis kan det vara svårt att intervjua små barn eftersom det kan 
upplevas som lätt att styra deras svar dit forskaren vill. Emellertid anser jag att de två ungdomar 
som medverkat i denna studie, på grund av den långa perioden de har gått på verksamheten, 
bidrar till ett barnperspektiv. Som jag nämnt ovan har observationerna bidragit till att jag har fått 
tillträde till just de föräldrar vilka umgås med sitt/sina barn genom verksamheten. Därmed har 
detta medverkat till att studiens fokus mer vilar på pappornas upplevelser och berättelser. Dock 
vill jag poängtera att jag på inga sätt förringar mammornas upplevelser av denna situation. Jag är 
medveten om att en mammas berättelser inte kan stå för alla, men hennes upplevelser kan 
däremot ge en inblick i hur det kan upplevas att vara mamma i den speciella situation de befinner 
sig i. Även ur den aspekten att denna studie har en mer kvalitativ karaktär för med sig att antalet 
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informanter i det empiriska materialet är begränsad. Alla intervjuer har spelats in och har sedan 
transkriberats i deras helhet av mig. 
 

Etiska betänkligheter 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två forskningsetiska principer, forskningskravet 
och individskyddskravet.21 Här kommer jag dock enbart kort beskriva den senare, vilken kan 
delas in i fyra allmänna huvudkrav.22 Jag kommer att använda mig av informationskravet i den 
utsträckningen att jag informerar informanterna om denna studies syfte samt när, tidpunkt och 
plats, observationerna kommer att utföras. Eftersom ingen i denna studie är under 15 år har jag ej 
behövt förhålla mig gentemot och därmed ej behövt inhämta ett godkännande av barnens 
vårdnadshavare. Eftersom jag kommer att fingera de namn och annan information vilket kan leda 
till ett igenkännande av informanterna förhåller jag mig således även till kravet vad gäller 
konfidentialitet. Slutligen förhåller jag mig till nyttjandekravet i det att det empiriska materialet ej 
kommer att spridas vidare utan ett godkännande av informanterna själva.23 Bente Gullveig Alver 
och Örjar Öyen menar att moraliska och etiska regelverk är viktiga att ha då dessa i sig medverkar 
till reflexion och bidrar till att forskaren måste motivera varför man gör som man gör.24 Vidare 
menar de om forskaren bortser från såväl grundläggande som mänskliga rättigheter och friheter 
kommer forskaren igenstans.25 Det vill säga att om jag ej följer de fyra huvudkraven vad gäller 
god forskning riskerar jag att tillförskaffa mig felaktig information eftersom informanterna ej 
känner sig trygga i sin roll som just informant. Lokala dialektala uttryck har ändrats för att minska 
risken för igenkänning av informanterna.  
 

Vad är diskurs? 
Hur jag avser att definiera begreppet diskurs vilar på Michel Foucaults preciserade 
förklaringsmodell av begreppet. Eftersom min valda metod diskursteori i grunden är en 
utveckling av Foucaults diskursbegrepp, som jag återkommer till i Metod, så utgår denna studie 
ifrån hur Foucault definierar diskurs. Diskurs är först och främst det namn på hela den praktik 
som frambringar en viss typ av yttrande, även om detta yttrande är en del av diskursen. Diskurs 
är därmed ett sätt att tala om och förstå den sociala världen. Marianne Winter Jørgensen och 
Louise Philips beskriver diskurs på följande sätt i boken Diskursanalys som teori och metod:  

 

                                                 
21 www.codex.vr.se, http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, s. 6. 
22 www.codex.vr.se, http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, s. 6. 
23 www.codex.vr.se, http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, s. 7f. 
24 Bente Gullveig Alver & Örjar Öyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 2002), s. 22. 
25 Bente Gullveig Alver & Örjar Öyen, s. 20. 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.codex.vr.se/
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.codex.vr.se/
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva 
formation/…/den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd 
av existensvillkor.26  

 
Michel Foucault menar i bok Diskursens ordning att allt kan sägas vara diskurs. Vidare menar han 
att diskursen sprids och förmedlas genom språket, det vill säga att varje gång vi talar så verkar 
diskursen genom språket. Emellertid, även om allt kan vara diskurs så menar Foucault att det 
finns en social verklighet som diskursen grundat sig i. Således skapar, upprätthåller och förändrar 
diskursen de sociala konstruktionerna. Genom att diskursen skapar den sociala världen kan den 
därmed sägas ge uttryck för maktrelationer.27  

Det sanna kommer bara fram inom diskursens lagar. Kommer det fram något nytt som ligger 
utanför diskursen anses det inte vara sant och en förändring, eller rättare sagt en omförhandling, 
av diskursen krävs för att det nya ska anses vara sant. Något falskt ses bara som ett misstag om 
det begåtts inom diskursens ramar.28 Emellertid kan inte vem som helst förändra en diskurs, utan 
enbart den som har tillskrivits auktoritet i diskursen har makt att nå en förändring. Etablerade 
föreställningar av vad som är normalt och inte normalt vilka existerar inom institutioner reglerar 
människors handlande.  
 

Metod 
För att bearbeta den insamlade empirin har låtit mig inspireras av en textanalytisk metod, inom 
det diskursanalytiska metodologiska området. Eftersom jag ej till fullo använder mig av hela den 
valda metodens verktyg, utan har tagit ut valda delar av den, anser jag mig enbart kunna 
konstatera att jag är inspirerad av den. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips menar att 
diskursanalys är ett brett begrepp som består av en nästintill skilda angreppssätt för att analysera 
texter.29 Enligt Winter Jörgensen och Phillips bygger diskursanalys på ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, vilket betyder att forskaren skall inta ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som 
anses vara såväl självklar som given.30 Diskursteorin är en av tre diskursanalytiska 
tillvägagångssätt och den utvecklades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, såväl det 
metodologiska som de teoretiska grundperspektiven förmedlas i det gemensamma verket 
Hegemony and Social Strategy. Jag har valt att använda mig av diskursteori som metod eftersom jag 
anser att den, med dess begreppsapparat och tillhörande syn på hur diskurser konstrueras, 
fungerar väl för att realisera den typen av analys jag utfört i denna studie. Dock använder jag mig 
inte till fullo helt av det begreppsapparaten föreskriver utan använder mig av de delar vilka jag 

                                                 
26 Mariann Winter Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 19. 
27 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm, 1993). 
28 Michel Foucault, s. 24-25. 
29 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, s. 9. 
30 Marianne Winter Jörgensen & Louise Phillips, s. 11. 
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anser bäst lämpliga för att utföra analysen. De verktyg jag har använt mig av presenteras nedan. I 
sig hjälper diskursteorin mig att bena ut de diskurser existerar i den insamlade empirin, samtidigt 
som den även visar hur de är uppbyggda och förhåller sig till varandra. Den hjälper därmed till att 
lokalisera de delar vilka kan sägas bygga upp verksamheten Umgängesstöd. Eftersom 
socialkonstruktionismen vilar på en uppfattning om att människan tolkar och kategoriserar 
världen genom historiska och kulturella föreställningar om världen, så har således denna 
utgångspunkt varit viktig i utförandet av min analys. Detta på grund av den påverkan de normer 
och värderingar vilka råder i samhället medför på verksamheten, samt skapandet och etablerandet 
av en god relation mellan umgängesförälder och barn.  

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips menar att tanken om att sociala fenomen 
aldrig är färdiga och för den delen inte heller kompletta inom diskursteorin är grundläggande.31 I 
sig medverkar detta till att det socialkonstruktionistiska inslaget i teorin är framträdande. 
Eftersom diskurs är ett sätt att förstå och tala om världen,32 diskurs i sig handlar om en 
bestämning av betydelse inom ett givet område, är teorin således ett tillämpbart angreppssätt när 
sociala konstruktioner skall utrönas. De begrepp inom diskursteorin vilka jag har använt mig av 
för att utföra analysen är nodalpunkt, flytande signifikant, antagonism och hegemoni. Nodalpunkt är ett 
begrepp inom en diskurs vilken ges specifik betydelse för den diskursens karaktär, med andra ord 
hur diskursen konstruerar det specifika begreppet som sitt eget. En nodalpunkt blir därmed ett 
begrepp som är återkommande och betydelsegivande i en specifik diskurs uppbyggnad. Genom 
att analysera informanternas utsagor är det möjligt att utröna vilka begrepp dessa tillskrivs 
betydelse vad gäller föräldraskapet och verksamheten. En diskurs nodalpunkt kan däremot bli en 
flytande signifikant då en annan diskurs i dess närhet definierar samma begrepp annorlunda. Det 
vill säga att två skilda diskurser konstruerar samma begrepp på olika sätt, men ingen av dessa 
diskurser har lyckats definiera sin nodalpunkt som den rådande definitionen. Inom diskursteorin 
menas det därmed att det pågår en kamp mellan olika diskurser när de definierar ett och samma 
begrepp olika,33 denna konflikt kallas antagonism vilket är ett centralt begrepp inom teorin. 
Denna antagonism kan sedan övergå till vad som inom diskursteorin kallas hegemoni, vilket 
betyder att den ena diskursen lyckats definiera ut en annan diskurs betydelse av ett begrepp 
genom att konfliktens element blir moment i den egna diskursen.34 Laclau och Mouffe menar att 
hegemonin syftar till utebliven totalitet, och till olika försök att återskapa och återartikulera, för 
att vinna över den ursprungliga frånvaron, så att det bli möjligt för kampen att ges mening. 
Hegemoni är således en reaktion på denna kamp,35 det vill säga en kamp mellan monism och 
dualism i diskursen.36 Hegemoni är ett sätt att försöka uppnå samförstånd i diskursen, det vill 
säga att det inom en viss diskurs inte råder motstridiga åsikter bland diskursens uppbyggare. 

                                                 
31 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, s. 31. 
32 Marianne Winter Jørgensen & Louise Philips, s. 7. 
33 MarianneWinter Jørgensen & Louise Philips, s. 35. 
34 Marianne Winter Jørgensen & Louise Philips, s. 35. 
35 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy (London, 2001) s. 7. 
36 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, s. 14-15. 
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Winther Jörgensen och Phillips menar att det inte genom analysen ska klarläggas en objektiv 
verklighet utan att man istället genom analysen undersöker hur människan konstruerar 
verkligheten.37 Därmed blir det inomkontextuella framträdande inom diskursteorin. För min 
studie för detta med sig vissa premisser vilka jag i följande del kommer att presentera. 
 

Metodvalsreflektion 
Det finns alltid underliggande mening till det som sägs, vilket påverkar det som sägs. Det är 
därför möjligt att säga att det som exkluderas såväl explicit som implicit skapar ramarna och 
premisserna för det som inkluderas i diskursen. För mig innebär detta att genom att 
familjerättsenheten bedömer att vissa föräldrar skall umgås med sitt/sina barn genom 
Umgängesstöd definierar familjerätten såväl det dåliga som det goda/ideala föräldraskapet. 
Exkluderingen av det goda/ideala föräldraskapet hos familjerättsenheten ställer därmed upp det 
ramverk vilken det dåliga föräldraskapet förhåller sig gentemot. Detta resonemang kan tyckas 
märklig när man ställer det i relation till en av diskursteorins grundstenar vilken vilar på att de 
analyser som utförs genom denna metod alltid befinner sig på en inomdiskursiv nivå. Med 
inomdiskursiv nivå menas enligt Malin Wreder att forskaren enbart söker förklaringar till utsagor 
inom diskursen och således ej utanför.38 Den inomdiskursiva nivån medverkar således till att 
verkligheten skapas i forskarens empiriska material, forskaren undersöker därmed ej hur 
verkligheten egentligen är beskaffad utan hur verkligheten är i texten. Emellertid anser jag att 
eftersom både implicita och explicita exkluderingar existerar i texter går det att säga att dessa 
exkluderingar existerar inom diskurserna. Därmed är dessa en del i det som konstruerar 
verkligheten i texten. 

Såldes anser jag att det även går att säga att en forskares arbete påverkas av de premisser den 
valda metoden ställer, det vill säga vad som går att utföra och vad som inte gör det. Detta 
medverkar till viss del att metoden kan styra undersökningens resultat, eftersom metodens 
analysverktyg och även vetenskapsteoretiska utgångspunkter besitter ett visst ändamål. Malin 
Wreder skriver att diskursteori i likhet med andra diskursanalytiska metoder inte enbart är en 
metod, utan den ”/…/vilar på specifika metodologiska och vetenskapliga teoretiska 
grundvalar.”39 På grund av detta medverkar valet av metod till att vissa vetenskapsteoretiska 
förhållningssätt får företräde framför andra i forskarens arbete. Det är därmed viktigt att 
forskaren alltid ställer sig frågan hur efter att han eller hon har besvarat frågorna vad och varför. 
Genom detta medvetandegör forskaren inför sig själv vad det är undersökningen är ute efter, det 
vill säg vilken kunskap forskaren vill nå fram till. Mitt val av diskursteori som metod grundar jag 
på att mitt syfte med denna studie är att se hur verksamheten Umgängesstöd syftar till att etablera 

                                                 
37 Marianne Winter Jørgensen & Louise Philips s. 40. 
38 Malin Wreder, ”Ovanliga analyser av vanliga material – Vad diskursteorin kan göra med enkäter”, i Börjesson, Mats & 
Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken (Malmö, 2007) s. 45. 
39 Malin Wreder, s. 50. 
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en god relation mellan barn och umgängesförälder. Varför jag skall undersöka detta vilar på en 
grundsyn från min sida att sociala konstruktioner är föränderliga och är beroende av historiska 
och kulturella aspekter.40 I sig stämmer detta synsätt väl överens med hur diskursteorin ser på 
diskursers föränderlighet. Winther Jörgensen och Phillips skriver menar att det inom 
diskursteorin finns en övergripande tanke om att sociala fenomen aldrig är konstanta och bör 
därmed ej ses som färdiga och slutgiltiga.41 Hur man ser på det ideala föräldraskapet idag behöver 
inte stämma överrens med hur tidigare samhällen har sett på det, samtidigt kan det förekomma 
stora skillnader mellan olika samhällen under samma tidsepok. Det jag är intresserad av är hur en 
social verksamhet i detta specifika sammanhang, under denna specifika tidsperiod konstruerar det 
ideala föräldraskapet. I sig medverkar således detta till att jag har ett visst socialkonstruktionistiskt 
perspektiv och som jag tidigare nämnt är det detta perspektiv framträdande diskursteorin. 
Studiens syfte och metod anser jag i sig vara anpassas till varandra.42  

Genom diskursteorin tittar jag på hur informanterna talar om såväl umgängesstödet som 
föräldraskapet och även hur detta tal konstruerar och därmed reproducerar, även etablerar, bilden 
av det ideala föräldraskapet. Genom att intervjua såväl familjerättens medarbetare vilka är 
involverade i Umgängesstöd som de föräldrar vilka umgås med sitt/sina barn genom 
verksamheten, bidrar detta till att jag både undersöker hur diskursen (vad gäller konstrueringen av 
det ideala föräldraskapet) upplevs och bärs upp av de tidigare, företrädarna, och hur diskursen 
upplevs av de senare, de som kommer i kontrakt med diskursen.43 Iver B. Neumann menar i 
boken Mening, materialitet och makt att forskaren genom detta kan nå fram till ytterligare kunskap 
om det område som undersöks.44 Jag är benägen att hålla med Neumann ur den aspekten att 
detta tillvägagångssätt kan för med sig kunskap vilka kan ha dualistiska konnotationer vad gäller 
de som konstituerar diskurserna och de som inte gör det explicit, det vill säga de som deltar i 
diskursen. Denna dualism anser jag således medverka till en fördjupad kunskap och förståelse för 
den eller de diskurser en forskare undersöker. Dualismen i sig kan även påvisa hur företrädarna 
av en diskurs kan och därmed också lyckas förmedla ramarna för diskursen i relation till dem 
vilka är i kontakt med den diskursen. Enligt Neumann konstitueras diskursen av lagbundenhet, 
det vill säga att ”/…/den hålls upp av sociala praktiker vilka äger rum enligt en viss inbördes 
ordning inom sociala sammanhang.”45 Genom att även intervjua de föräldrar, och två ungdomar, 
vilka finns inom Umgängesstöd tror jag att diskursens lagbundenhet på ett tydligare sätt kommer 
att framträda. På detta sätt möjliggörs att det förgivettagna synliggöras då såväl företrädare av 
diskursen talar som de som kommer i kontakt med den. I sig kan detta även bidra till att påvisa 
vilka utsagor och sociala praktiker som tilldelas mer legitimitet framför andra, vilket således för 
med sig vilka grunder diskursen vilar på. 

                                                 
40 Vivien Burr, s. 84. 
41 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, s. 31. 
42 Malin Wreder, s. 50. 
43 Iver B. Neuman, Mening, materialitet och makt (Lund, 2003), s. 138-139. 
44 Iver B Neuman, s. 139. 
45 Iver B. Neumann, s. 82. 
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Analys 
I denna del av studien presenteras analysen av det empiriska materialet. Den studerade 
verksamheten är som jag nämnt tidigare knutet till familjerätten. Verksamheten handhas av en 
familjerättssocionom och i dagsläget arbetar ytterligare två till i verksamheten. Verksamheten har 
i skrivande stund sitt säte i en lokal där det under dagtid återfinns en öppen förskola. Lokalen är 
relativt stor och det finns flera olika rum där olika aktiviteter kan utföras, beroende på barnens 
ålder. Det finns en mindre lekpark precis utanför som kan nyttjas under det varmare halvåret. 
Det finns olika anledningar till att föräldrar och barn kommer till verksamheten. Verksamheten är 
såväl frivillig som obligatorisk. Föräldrar kan begära att få använda sig av verksamheten, detta är 
vanligast då det sker en separation mellan föräldrar som har väldigt små barn. Detta kan även 
upplevas som att det inte är frivilligt för den förälder som då måste umgås med sitt/sina barn 
genom verksamheten, eftersom genom att ej gå får föräldern ej träffa sitt/sina barn. De gånger 
det inte är frivilligt föreligger ett domstolsslut. Detta beslut kan ha flera olika bakgrunder, ett 
exempel är när det förekommit våld i familjen, ett annat då den ena föräldern har någon typ av 
missbruk. I en del av dessa fall är umgänget övervakat, det vill säga att någon i personalen alltid 
skall närvara i umgänget mellan förälder och barn. I svåra konflikter mellan parterna kan det 
förekomma att föräldrarna ej träffar varandra, verksamheten ser då till att överlämningen av 
barnet sker utan att föräldrarna behöver ses. Denna överlämning går oftast till så att 
umgängesföräldern kommer tidigare än avtalad tid för umgänget, boendeföräldern kommer då 
senare med barnet. När boendeföräldern kommer med barnet befinner sig umgängesföräldern i 
ett annat rum och barnet lämnas över från boendeförälder till en i personalen som sedan lämnar 
barnet till umgängesföräldern. Detta kan även ske tvärtom, det vill säga att barnet överlämnas på 
verksamheten en tid innan avsatt tid för själva umgänget. På detta sätt försöker verksamheten 
undvika att förvärra den konflikt som redan finns mellan föräldrarna. Verksamheten har öppet 
två kvällar i veckan, fyra timmar åt gången, av personalen befinner sig för det mesta en man och 
en kvinna på plats. Verksamheten syftar till att såväl bibehålla en etablerad relation mellan 
förälder och barn som att skapa eller återskapa en relation mellan föräldrar och barn då dessa ej 
känner varandra. Då ett skapande eller återskapande av en relation föreligger beror detta på att 
antingen har föräldern aldrig haft kontakt med sitt/sina barn eller så har det varit ett längre 
uppehåll i relationen som gör att parterna måste lära känna varandra igen.  

Nedan presenteras fem av de diskurser vilka har synliggjorts genom den utförda analysen. 
Dessa fem diskurser bör ses som en del i uppbyggandet av verksamheten Umgängesstöd, vilka 
har tillskrivs såväl betydelse och utrymme i konstrueringen av den. Den rätta viljan, på tal om klass 
och på tal om genus är de tre diskurser som såväl beskriver verksamhetens organisatoriska struktur 
som hur intersektionaliteten verkar inom Umgängesstöd. Dessa tre kan även sägas påvisa hur det 
goda föräldraskapet etableras genom verksamheten. Jag vill även påpeka att dessa tre 
kontinuerligt sammankopplas och är beroende av varandra. Diskursen om Föräldraskap beskriver 
hur umgängesföräldrar konstruerar ett föräldraskap genom verksamheten. Den sista diskursen 
som presenteras i analysen handlar om klinternas upplevelser av verksamheten.  
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Den rätta viljan 
Ett synsätt som är utbrett inom stora delar av socialt arbete idag handlar om klinternas 
egenansvar. Klinternas vilja tilldelas stort utrymme och blir föremål till förhandling mellan 
professionell och klient. Personalen i den studerade verksamheten såväl reproducerar och 
etablerar detta förhållningssätt kontinuerligt genom både sina utsagor och sitt agerande ute i 
verksamheten. Personalen talar mycket om klinternas vilja och hur de på olika sätt dels försöker 
vinna förtroende hos såväl barnen som föräldrarna, och dels försöker skapa motivation hos dessa 
så att umgänget och relationen utvecklas. Genom att vinna förtroende och skapa motivation är 
det möjligt att tillstå en vilja som från början inte fanns. Personal 2 säger följande om viljans 
betydelse för att kunna skapa en god relation mellan barn och umgängesförälder, och således 
även minska friktionen mellan föräldrarna: 
 

ja, jag kan säga det liksom efter snart tre år att egentligen är det helt avgörande vad mamman 
tycker, eller pappa i dom fallen med. Alltså tycker mamma å vill mamma att det här ska bli bra, 
det är nästan underordnat vad jag säger va. Så därför är det väldigt viktigt att just jobba genom 
föräldern, ville inte föräldern, parten då, har den ingen vinning utav att det blir en förändring 
tja, då jobbar inte föräldern för det heller, då ser man till att barnet inte är förberett eller man 
visar med hela sig att jag vill inte det här/…/Jag försöker uppmana lite till det och stöttar lite 
granna i samtalet, jag har all respekt för att du hatar den här mannen men nu råkar han vara far 
till dina barn å ska du hata den mannen kommer du också att hata dina barn och det kommer 
man liksom inte riktigt ifrån. 

 
Citatet visar på hur personal 2 försöker frammana en vilja hos klienten, genom att såväl stötta 
som uppmuntra boendeföräldern till att vilja komma med barnet till verksamheten. Personal 2 
tillskriver viljan hos boendeföräldern som det primära för att verksamhetens syfte skall kunna 
uppfyllas. Oviljan hos boendeföräldern är den största enskilda orsaken till att umgängen mellan 
barn och umgängesförälder avbryts. Liknande tankegångar återfinns hos Barbro Hindberg som 
menar att hur väl ett umgänge fungerar beror inte enbart på hur ofta umgängesförälder och barn 
träffas och kvaliteten av umgänget, utan det styrs till stora delar av vilken inställning 
boendeföräldern har till umgänget. Vidare menar Hindberg att detta kan vara förståligt i de fall de 
förekommit våld, vilket medverkar till att det finns en rädsla som gör det svårt att uppmuntrar 
barnet i umgänget.46 Citatet beskriver även den skärning som existerar mellan styrning och fri 
vilja, det vill säga egenansvar. Klienten blir ett subjekt som genom styrning kan skapa den rätta 
viljan. Genom att styra på ett implicit sätt, informanten använder ord som uppmuntra lite och stötta 
lite granna, försöker personalen etablera och styra in klienterna i den konstituerade samhälleliga 
normen vad gäller den rätta vilja. Den rätta viljan konstrueras utifrån premisserna om vad som är 
bäst för barnet, i detta fall är det att barnet har rätt till båda sina föräldrar, vilket såväl 

                                                 
46 Barbro Hindberg, Någon måste sätta ned foten – när föräldrar inte kan enas om vårdnad, boende och umgänge, (Stockholm, 
2002), s. 15. 
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barnkonventionen som föräldrabalken förordar.47 Citatet kan relatera till någonting som 
Börjesson och Palmblad pekar på, nämligen att dagens socialpolitiska mål allt mer går mot ett 
betonande av ett egenansvar hos medborgaren, detta gäller såväl hälsa och välbefinnande som 
social kompetens.48 Med detta menas att medborgarna skall göras mer delaktiga i det sociala 
förändringsarbetet och vår tids professionella kan därmed sägas utgå från ett motivationsarbete, 
där klientens vilja blir föremål för förhandling inom socialt arbete.49 Vidare menar de att då den 
rätta viljan inte infinner sig handlar det sociala arbetet om att frambringa denna vilja hos 
klinterna.50 Det vill säga genom att motivera klienten till att själv skapa denna vilja. Min analys 
påvisar det Börjesson och Palmblad menar att individen blir ett föremål för ett motivationsarbete 
som till viss del genomsyrar socialt arbete.  

Citatet beskriver även den rådande synen om vem det är som är boendeförälder eller inte. I 
början av citatet talar informanten om att det både kan vara mamman och pappan. Emellertid 
kommer informanten in på att det är pappan som verksamheten är riktad mot. Detta är i sig 
intressant, men jag återkommer till längre fram i analysen om betydelsen av genus. Emellertid är 
synen inte samstämmig personalen emellan vad gäller vem denna vilja skall skapas hos. Då den 
förra menar att motivationen och styrningen i att skapa den rätta viljan bör i första hand 
fokuseras på boendeföräldern, menar den senare att detta arbete även kan utövas genom barnen. 
Enligt Personal 1 är det således möjligt att skapa ett förtroende och därmed motivation som 
sedan kan leda till att en vilja uppstår genom att gå via barnen: 

 

jag är ju här och finns till hands till dom föräldrar som kommer, dels till den som kommer och 
lämnar barn till den andra föräldern och dels till den föräldern som är kvar här sen då, så att 
man har en bra, en bra kontakt, det är ju väldigt viktigt sen naturligtvis att jag nu vinner 
barnens förtroende, det är inte jag som ska vara med barnet men det känns ändå skönt om 
barnen känner sig trygga med mig, så det jobbar jag ju hårt på ofta kan man ju vinna 
föräldrarnas förtroende genom barnen /…/ har man en bra kontakt med barnen och dom 
känner tillit till mig så vinner man lite föräldrarnas förtroende också. 

 
Ett sätt att skapa en vilja hos föräldrarna, det vill säga skapa en vilja att umgås med sitt/sina barn 
genom verksamheten och viljan att låta sitt/sina barn umgås med den andra föräldern, är således 
att vinna barnens förtroende. Om boendeföräldern ser att barnet inte mår dåligt av att träffa 
umgängesföräldern finns det en möjlighet att boendeföräldern inte kommer att försvåra 
umgänget. Styrningen för att tillstå vilja förmedlas i detta sammanhang därmed genom barnen. 
Utifrån såväl personal 1 som personal 2 uttalanden är det möjligt att säga att familjen 
konstitueras genom verksamheten som en enhet vilket för med sig att verksamheten kan sägas 

                                                 
47 Mats Sjösten, s. 97. 
48 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Strultjejer, arbetslösa och samarbetsvilliga – kategoriseringar och samhällsmoral i socialt arbete, 
(Slovenien, 2008), s. 68. 
49 Börjesson & Palmblad, s. 69. 
50 Börjesson & Palmblad, s. 82. 
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utföra en styrning utifrån de relationer som finns i familjen. Personal 1 beskriver i citatet nedan 
hur redan etablerade relationer används för att utföra styrningen: 

 

Hade en pappa, han var väldigt osäker å mammans familj var väldigt negativ till det här, han 
ska minsann inte träffa henne å blablabla å sånt där va, motstånd å han ville ju, men han hade 
ju svårt men hur ska jag göra, med mat å hur ska jag, å hela tiden så visste vi, försökte vi hjälpa 
å stötta å fixa till så att å hjälpa till att början när han skulle byta blöjer å sådär, så att å lite sådär 
å han var ju så rädd att dom skulle ha nått att anmärka på sen, han har inte gjort de å inte de å 
de, satt blöjan bakofram å sådär va. Men alltså han gjorde verkligen vad han kunde å han lärde 
sig för varje gång å flickan var gladare och gladare å han skulle kunna göra allt för denna dotter 
som han hade som han älskade över allt annat på jorden, å hela den andra sidan å mammans 
familj vad så motsträviga och dom bara försökte hitta och sådär att han å så. Men att sen gick 
det så det gick jättebra, undan för undan gick bättre och bättre, å han var så glad den här pappa 
/…/han kämpade verkligen å han ville, han gav inte upp fast hon var ledsen utan han fortsatte 
å vi avslutade när hon var alldeles för ledsen å sådär men det gick bättre och bättre och bättre. 
/…/ å relationerna mellan de olika föräldrasiderna blev också bra när dom såg att det gick bra, 
det är ju alltid svårt att lämna ifrån sig ett så litet barn. 

 
Citatet visar hur personalen motiverar och uppmuntrar en pappa som är osäker på sin 
föräldraroll. Den kritik pappan får av mamman och hennes familj medverkar till att viljan hos 
pappan minskar, men genom denna uppmuntran och motivering menar personalen att dem kan 
bibehålla viljan hos pappan. Citatet påvisar även om hur viljan hos umgängesföräldern är viktig 
för att umgänget ska kunna bli bra. Personal 1 menar att pappan kämpade och inte gav upp när 
det var svårt, vilket resulterade att såväl relationen mellan pappan och barnet utvecklades som att 
relationen mellan pappan och mamman blev bättre. Pappan beskrivs således besitta den rätta 
viljan och genom denna vilja kunde ett önskat och gott resultat uppnås. Emellertid blir denna 
vilja underordnad viljan hos boendeföräldern. Även om umgängesföräldern upplevs besitta den 
rätta viljan medverkar detta inte omedelbar till att en etablering av en god relation mellan barn 
och umgängesförälder kan uppstå. En förutsättning till att ett umgänge skall fungera är att 
boendeföräldern har den rätta viljan, vilket personalen är överens om. Detta exemplifieras tydligt 
då personal 2 menar att:  
 

har den [boendeföräldern] ingen vinning utav att det blir en förändring tja, då jobbar inte 
föräldern för det heller, då ser man till att barnet inte är förberett/…/ då spelar det inte så stor 
roll vad vi gör.  

 
Personal 2 menar således att då den rätta viljan inte uppstår hos boendeföräldern samarbetar inte 
denne för att en relation mellan barn och umgängesförälder skall utvecklas eller fortskrida. 
Boendeföräldern tillskrivs därmed makt i verksamheten. Personalen 2 påvisar således hur 
umgängesförälderns vilja blir underordnad viljan hos boendeföräldern.  
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Ett exempel som ges av informanterna vad gäller den orätta viljan är föräldrar som har 
missbrukarproblem. Viljan att träffa sitt/sina barn är inte lika stark som förmågan att vara nykter 
eller drogfri. Personalen menar att dessa föräldrar många gånger straffar ut sig själv, de kommer 
allt mer sällan och hör tillslut ej av sig mer. Ett försök från personalens sida, i dessa fall, att skapa 
den rätta viljan är att föräldrarna i fråga ej får träffa barnen om de kommer onyktra eller är 
drogpåverkade. Det vill säga genom att uppmuntra ett nyktert leverne försöker man skapa en vilja 
att umgås med sitt/sina barn. I och med att klinten har ett beroende är det möjligt att tolka detta 
resonemang som att man genom ett beroende ej kan ha en fri vilja. Den rätta viljan kan alltså inte 
uppstå i och med att klienten på grund av sitt beroende inte har en fri vilja. Det handlar således 
om att fastställa den rätta viljan hos föräldrarna, oavsett om det gäller umgängesföräldern eller 
boendeföräldern.  

Även föräldrarna talar om viljans betydelse för att umgänget genom verksamheten skall 
fungera, men även kunna utvecklas så att en relation kan etableras för att möjliggöra fortsatt 
umgänge efter ett deltagande i verksamheten. Emellertid talar föräldrarna om denna vilja mer 
implicit, dock är den ändå närvarande och tillskrivs därmed betydelse. Johan säger följande om 
sitt barn och sitt barns mamma vad gäller viljan: 

 

man vill ju träffa han, man hoppas ju att det blir så bra som möjligt, att man, att man får 
kontakt med han och han undrar lite med och sånt, men än så länge har det inte vart så mycket 
kontakt eh det är ju lite så man träffas men det är ju, han vill ju inte men det är ju mamman vill 
ju inte heller att jag ska träffa han i grund och botten så då vill ju inte han heller, han tyr ju sig 
till henne så det är ju rätt svårt då ju, 

 
I citatet tillskriver Johan sig själv som att besitta den rätta viljan, samtidigt som oviljan hos 
barnets mamma skapar en ovilja hos barnet, vilket därmed förhindrar att en god relation i 
dagsläget inte etableras mellan pappa och barn. Vidare menar Johan: 
 

hon själv vill ju inte ha nån kontakt med mig å samarbeta å då blir det ju inte bra det hela å 
liksom så, men visst alla vill väl att det ska bli bra mellan mig och [barnets namn]så att, men det 
är en förutsättning att det funkar liksom så att han känner sig, trygghet mot sin mamma liksom 
så att, så han vill träffa mig och sånt men säger hon att nä han har vart dum och det är inget 
bra att du träffar honom, då vill han ju inte träffas liksom 

A: hur tror du det påverkar din son att ni inte samarbetar, att ni inte har nån kontakt över 
huvudtaget, alltså du och din sons mamma 

Johan: ja, det gör det ju för att eftersom jag bara träffar honom en timme var tredje vecka så, 
han lyssnar ju på henne varje dag å det hon säger är ju det som gäller för han å hade hon och 
jag liksom haft kontakt och kunnat samarbeta då hade han ju märkt att hon vill att jag ska 
träffa han å då hade de blivit på ett annat sätt tror jag  

A: hade det gått bättre i umgänget mellan er två då? 
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Johan: ja, det tror jag, garanterat. Hade han haft en annan inställning när han kom hit då hade 
det blivit mycket bättre umgänge liksom att ja, fått bättre kontakt och så, så det, vill inte han 
träffa mig så går det liksom inte då, då blir det svårt. Att han inte vill ligger ju i, det är ju att vad 
hon har sagt och hans uppfattning om det hela kommer ju från den familj han bor i ju, 
eftersom han är så ung, han har ju ingen, han vet ju inte vem jag är annars förutom det dom 
har berättat ju så helt klart så påverkar det  

 
Johan menar här att även om han är villig att samarbeta så omöjliggör barnets mamma att ett 
samarbete mellan dem två som föräldrar kan uppstå. Ett samarbete mellan dem två skulle enligt 
Johan hjälpa honom och hans son att återskapa den kontakt de en gång har haft. Johan påvisar 
även det personalen menar att även om hans vilja är den rätta så besitter inte mamman den viljan, 
vilket således medför konsekvenser i umgänget mellan far och son. För Johans del medverkar 
detta till att mammans ovilja skapar ett ansträngt förhållande mellan Johan och hans son. Barnets 
motvilja att umgås med sin pappa demonstreras tydligt den tiden dem vistas på verksamheten.  

Även den mamma som har ingått i denna studie beskriver viljan, hon visar relativt tydligt att 
hon egentligen varken vill att barnen ska umgås med pappa eller att pappan i fråga ej besitter den 
rätta viljan vad gäller anledningen till att pappan vill umgås med sina barn. På frågan hur Sara 
upplever barnets pappa och hans anledningar till att vilja ha delad vårdnad om barnet, svarar Sara 
följande: 
 

/…/det var ju det där med att det inte var så mycket ansvar utan det är ju, det verkar ju som 
att, det var ju ganska många tecken på att det verkade som att han ville ha honom halva tiden 
bara för att han skulle slippa betala underhåll att han a men att han skulle fortsätta försöka leva 
på mig alltså, nä men å att det var som att han skulle, ja han tog liksom varje chans till å 
försöka retas med mig om man säger. 

 

Citatet kan sägas exemplifiera en del av de resonemang som Sara för vad gäller pappans 
anledning till att vilja ha delad vårdnad om barnet. Det handlar alltså ej om den rätta viljan att 
vara pappa till barnet i såväl juridisk bemärkelse som social bemärkelse. Sara menar att detta 
endast är ett sätt från pappans sida att retas med henne och för att undvika att betala underhåll. 
Implicit konstrueras den rätta viljan, utifrån informantens resonemang, att handla om vad som är 
bäst för barnet. Det som är bäst för barnet konstrueras således av Sara att handla om att pappan 
skall vilja vara pappa av rätt anledning. 

I denna del av analysen har jag försökt visa på viljans betydelse i utformandet av 
verksamheten Umgängesstöd. Viljan kan alltså sägas vara en av de diskurser vilka bygger upp 
själva verksamheten. Oavsett om det handlar om den rätta viljan eller inte påverkar detta 
verksamheten i dess organisatoriska målsättning, det vill säga att umgänget senare skall kunna 
fortgå utanför verksamheten. Viljan kan således ses som en maktfaktor i verksamheten utifrån ett 
intersektionellt perspektiv. En god förälder har den rätta viljan, genom att försöka styra 
umgängesföräldern och boendeföräldern att både skapa och tillstå den rätta viljan försöker 
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verksamheten konstruera föräldrarna utifrån ett tänkande om ett idealt och gott föräldraskap. 
Den vilja informanterna talar om utgår dels från ett barnperspektiv och dels från ett 
familjeperspektiv. Personalen försöker genom att frammana den rätta viljan hos klienterna skapa 
en efterkärnfamilj som kan fungera trots osämja mellan föräldrarna. Verksamheten försöker 
därmed skapa en vilja som är samstämmig mellan alla parter i verksamheten, såväl hos föräldrarna 
och barnen som hos personalen. Emellertid är det viktigt att poängtera att denna vilja är 
konstruerad och skapad av verksamheten och dess personal i deras professionella tänkande om 
vad den rätta viljan är. De alla informanterna har gemensamt är att när de talar om just viljan 
konstruerar samtliga informanter begreppet utifrån liknande premisser. Det vill säga att 
boendeföräldern ska vilja att en relation skall tillstå eller bibehållas mellan umgängesförälder och 
barn samt att umgängesföräldern skall vilja umgås med sitt/sina barn för barnens skull. Även om 
det finns olikheter i informanternas utsagor etableras ändock en samstämmighet om vad just den 
rätta viljan är. Ett exempel i analysen påvisar denna dualism då likheter och olikheter 
sammanstrålar. Mamman i denna studie kan inte sägas besitta den rätta viljan då hon motvilligt 
måste låta pappan träffa barnet på verksamheten, om hon fick välja skulle detta inte ske. 
Samtidigt menar hon att pappan inte vill träffa barnet för barnet skull, vilket då konstruerar vad 
den rätta viljan är, det vill säga för barnets skull. Utifrån ett diskursteorietiskt perspektiv är det 
möjligt att säga att diskursen, vad gäller den rätta viljan, har etablerat en hegemoni, eftersom det 
inte råder en kamp mellan informanterna om hur begreppet den rätta viljan skall definieras. I och 
med konstrueringen av viljans betydelse etablerar verksamheten en norm om vad som är rätt och 
fel, vilket därmed skapar ett under – och överordningsförhållande där de professionella har de 
rätta instrument som klienterna sägs sakna. Det är i dessa fall klienternas socioekonomiska 
bakgrund får betydelse. 
 

På tal om klass 
Genom historiens gång har ojämlikheter i samhället sammankopplats med många olika fenomen. 
Klass brukar beskrivas som en av dessa företeelser som skapar ojämlika förhållanden mellan 
samhällsmedborgarna, därför kan klass sägas påverkar stora delar av våra liv. I den studerade 
verksamheten är klass en ständigt närvarande faktor. Den styr vilka som hamnar på 
verksamheten, den styr och därmed även konstruerar hur såväl personal agerande mot klinterna 
som klienternas egna agerande och den styr även hur klinterna upplever sig själva genom 
verksamheten. Klassbetydelsen synliggörs således genom ett visst över – 
underordningsförhållande, det vill säga myndighetsperson kontra medborgare/klient. De 
människor vilka hamnar på verksamheten beskrivs som en specifik grupp av människor som 
faller utanför den samhälleliga normen vad gäller det normala. Personal 2 säger följande på frågan 
om vilka som kommer till verksamheten: 
 

Det är ju en väldigt begränsad grupp, dom flesta sköter ju sina umgängen utanför oss, så det är 
ju klart att det är ju när det har havererat riktigt, eller det behöver inte ha havererat men man 
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vill inte ha nån lösning, det är som med alla konflikter ska man medla om det så är på nationell 
nivå eller om det är mellan individer så kan den ena parten inte se att man har nån vinning utav 
det, alltså då är man inte så benägen att göra nån förändring. Men om man ska generalisera så 
kan man nog säga att det är ju mer från…lägre klass blir så dumt att säga men om man säger 
arbetarklass å för att väldigt många. Grovt generellt, dom flesta fäder dom har jobb så ser det 
nog ut och det är en större andel icke arbetsföra bland mammorna om man säger så nu är det 
så att det är många som har små barn och dom är föräldralediga, /…/en del har ju kontakt 
med socialtjänsten men inte alla och en del är korta umgängen som sen också kommer 
igång,/…/man är så belastad, alltså mer eller mindre. Det kan ju va att man ändå funkar med 
jobb och såhär då, men utav olika anledningar bär man med sig massa andra 
tillkortakommanden och missöden. Dom här människorna har ju nånstans hakat i varandra, 
fast man har svårt ibland att tro att dom nånsin har tyckt om varandra så har dom ju ändå gjort 
det å då är det nog mönster som sitter så djupt, där man inte har, vad ska man säga, man har 
inte nån träning på att lösa saker på ett bra sätt. Och där kan jag ändå tycka att vi kan hjälpa till 
och ändå vara lite modeller, även fast vi inte har någon uttalad behandling så, men vi kan visa 
hur vi försöker lösa och hur vi förhåller oss när vi tar upp och säger kritiska saker, vi står för 
dom, vi ber om ursäkt för om vi har gjort något på ett dåligt sätt och så utan att ta tillbaka. 
Och där tycker jag att man kan se att många är väldigt lättkränkta, även om man bortser från 
att ingen tycker om att ta kritik va, så är det, man håller igång konflikter inte bara på 
[Umgängesstöd] utan man har den där andra och man förbrukar människor på nått, om man 
nu kan få säga så då, och det gör liksom att man nog har svårt att lösa sånt här/…/ 

 
De människor vilka kommer till verksamheten beskriv i citatet som till viss del avvikande, 
eftersom det menas att de flesta faktiskt sköter sitt umgänge utanför verksamheten. Implicit 
konstrueras därmed dessa människor som avvikande från en professionell, och därmed även 
samhällelig, norm om hur föräldrar skall vara. I citatet menas det att felet ligger hos de människor 
som kommer till verksamheten, de har ej rätta redskapen för att lösa konflikten. Citatet beskriver 
det Christina Bender påvisar att det inom socialt arbete existerar ett synsätt där orsaker och fel 
många gånger söks hos individerna istället för i samhällsstrukturerna.51 Tillkortakommanden söks 
alltså hos klienterna och inte i samhället som ej givit dessa människor de rätta redskapen. Hos 
personalen finns ett professionellt tänkande som går ut på att de anser sig sitta på de redskap och 
modeller som kan hjälpa klinterna i deras konflikt. Det är vi som skall hjälpa dessa människor 
som inte kan lösa detta själva. Genom att beskriva klienten konstruerar även informanten det 
professionella jaget. Klienten och det professionella jaget blir motpoler till varandra. I citatet 
skapas även de människor vilka kommer till verksamheten. De som hamnar på verksamheten 
tillskrivs en viss socioekonomisk klass. De intervjuade föräldrarna kan alla i princip kategoriseras i 
samma socioekonomiska klass, alla arbetar inom yrken vilka kan sägas typifiera en 
arbetarklasstillhörighet. Majoriteten har ingen eftergymnasial utbildning, någonting som kan 
beskrivas som ett synliggörande av under – och överordningsförhållandet i verksamheten. Detta 
kan ses som ett led i den utvecklingen som skedde under 1800-talet där idén om det goda/ideala 
                                                 
51 Christine Bender, ”Behov och ideologi – socialt arbete med misshandlade kvinnor”, i Astrid Schlytter (red.), Kön 
och makt i socialt arbete (Stockholm, 1999), s. 94. 
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föräldraskapet konstruerades utifrån borgerliga förhållningssätt, enligt Frykman och Lövgren. 
Dåtidens underklass blev föremål för kritik, där det menades att det fanns brister i deras 
föräldraskap och barnuppfostran.52 Underklassen ansågs behöva införskaffa sig den rätta 
kunskapen om det goda föräldraskapet och denna kunskap skulle förmedlas av borgarklassen. 
Verksamheten Umgängesstöd kan tolkas vara ett resultat av denna konstruering av under – och 
överordningssamhälle. Klass blir därmed en maktfaktor vilken påverkar vilka som använder sig av 
verksamheten. Även Margareta Bäck-Wiklund talar i liknande termer vad gäller den 
socioekonomiska bakgrundens inverkan på hur separationer och vårdnadsfrågor utfaller. 
Föräldrars socioekonomiska beskrivs som en förklaringsmodell till varför vissa föräldrar vid 
separationer och vårdnadstvist såväl hamnar i domstol som är i behov av ett umgängesstöd.53

Konflikten beskrivs implicit av personal 2 som en konflikt mellan individer och därmed ej en 
konflikt mellan könen. Resonemanget går i linje med det Christine Bender menar med att 
liknande förhållningssätt gentemot kön går att finna i verksamheter inom socialförvaltningen, ett 
förhållningssätt som enligt henne är vanligt förekommande. Genom att neutralisera könsrollernas 
betydelse försöker de professionella tillstå objektivitet, där mannens och kvinnans konflikt 
tillskrivs individuella karaktäristiska drag, vilket socialförvaltningen menar bidrar till att det 
fokuseras på vad som är bäst för barnet.54 Personal 2 säger följande: 
 

det här handlar ju oftast inte om barnets bästa utan det här handlar om egna liksom 
tillkortakommanden eller egna olösta konflikter, för skulle dom se till barnen så skulle dom ju 
lösa det. Utan tvekan, när det inte handlar om ett starkt skyddsbehov, där är det stor skillnad 
tycker jag. 

 
Citatet visar hur det fokuseras på individuella aspekter. Klienterna har ”egna 
tillkortakommanden” och ”egna olösta konflikter”, vilket påvisar ovan förda resonemang om 
konflikten mellan individer istället för mellan könen. Informanten tillskriver de klinter vilka 
verksamheten syftar till specifika egenskaper som omöjliggör att barnens intressen blir det 
primära. Liknande resonemang går att finna hos Ingrid Höjer och Karin Röbäck som menar att 
föräldrar som hamnar på liknande verksamhet många gånger är uppslukade av sina egna 
konflikter att detta hindrar föräldrarna att se till vad som skulle vara bäst för barnen. Föräldrarna 
konstruerar således av personalen som individer vilka ej besitter de grundläggande redskapen och 
förhållningssätt för att således själva kunna lösa konflikten. Föräldrarna låter alltså konflikten 
hamna i centrum. Även personal 1 skapar de människor som kommer till verksamheten utifrån 
liknande utgångspunkter som personal 2 gör i citatet ovan. Personal 1 säger: ”/…/men det är lite 
kränkningar å sånt där som dom går omkring med.” Det blir just oförmågan att bortse från dessa 

                                                 
52 Frykman och Lövgren, s. 89. 
53 Margareta Bäck-Wiklund, ”Familj och modernitet”, i Margareta Bäck-Wiklund (red.) & Thomas Johansson, 
Nätverksfamiljen (Stockholm, 2003), kap. 1. 
54 Christine Bender, kap. 5. 
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kränkningar eller konflikter som blir karaktäristiska drag för den socioekonomiska klassen 
verksamhetens deltagare tillskrivs. Till viss del påvisar även föräldrarna detta förhållningssätt som 
skapas genom verksamheten. Trots att majoriteten av föräldrarna poängterar att barnen måste 
komma i första hand, blir inte detta alltid det viktigaste i deras utsagor. Även om de är medvetna 
om att situationen i sig inte är bra för deras barn tillskrivs själva konflikten stort utrymme av 
föräldrarna själva. Sara säger följande: 
 

/…/jag tvungen att bryta kontakten helt och hållet för annars hade jag ju, alltså antigen hade 
jag dödat honom eller så hade jag tagit livet av mig själv för de, jag mådde så himla dåligt av eh 
nämen han höll på sådär å drev med mig å…nä jag hade inte klarat av å ha nån kontakt med 
honom å dessutom varför skulle jag ha haft det? För han håller ju bara på att larva sig så fort 
man ska prata med varann å alltså hans poäng med kontakten med barnen det är ju inte barnen 
utan det är ju att han ska hålla på å försöka eh ja va taskig eh ja sådär. 

 
Detta citat är intressant på flera sätt. Sara påvisar sin egen ovilja att träffa pappan till sina barn. 
Hon menar att pappans orsak till att ha kontakt med barnen inte är för barnens skull utan för att 
”va taskig” mot henne. Citatet är dessutom intressant utifrån att hon upprätthåller den konflikt 
vilken finns mellan parterna. Samtidigt kan citatet sägas etablera den bild som personalen ger av 
de människor som kommer till verksamheten, det vill säga människor som är fast i en konflikt. 
En pappa konstruerar sig själv som avvikande från normen när han säger:  
 

/…/man skäms lite å drar det där skynket över sig å kastar det bakom sig liksom försöka 
stålsätta/…/just det här att man, man är ju inte med i samhällets norm hur en, som jag sa förut 
hur en familj ska se ut, man är ju, man avviker ju, 

 
Patrik visar i citatet att han är medveten om avvikandets konstruering som uppstår i samhället när 
man såväl avviker från normen genom separationen som genom att man faktiskt måste umgås 
med sitt/sina barn genom verksamheten. Men även om föräldrarna är medvetna om det 
avvikande i själva situationen och trots att föräldrarna ”skäms”, som Patrik uttrycker sig, över 
situationen så hålls konflikten ändock vid liv och understryks. Konflikten upplevs ej som 
övergående, Patrik säger: 
 

/…/samtidigt som liksom alltså jag vet ju att min relation med mitt ex det kommer aldrig att 
bli bra, jag vet att det är 18 års, det har jag ställt in på mig på, det är 18, det kommer vara 18 års 
kamp om jag nu vinner i tingsrätten och vi båda två får vårdnaden, jag vet det att jag har bundit 
ris åt min egen rygg, det kan man säga, det är ett moment 22 ehm jag kommer få hålla på och 
bråka om allting i 18 års tid. 

Konflikten mellan de båda beskrivs som omöjlig att överkomma och någon lösning inom 
överskådlig framtid kan inte Patrik i dagsläget se. Patrik använder relativt starka ord här, ord som 
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bundit ris åt min egen rygg och moment 22. Orden i sig etablerar konflikten som såväl svårlöslig som 
det central i situationen. Att konflikten blir det centrala i denna situation är ett återkommande 
resonemang hos samtliga föräldrar. Intervjuerna visar hur föräldrarna kontinuerligt återkommer 
till situationen mellan parterna och det som har föranlett separationen. Samtliga föräldrar 
upplever sig förfördelade vad gäller vårdnad och umgänge, vilket kan påverka hur de ser och 
förhåller sig till konflikten. Förfördelningen kan förklara varför konflikten tilldelas så stort 
utrymme och blir det som betonas i separationen för dessa föräldrar. Det väsentliga konstrueras 
således inte handla om barnen eftersom en betoning hamnar på konflikten.  

Jag har i denna del av analysen försökt att framställa hur verksamheten Umgängesstöd kan 
sägas såväl reproducera som etablera klassamhället. Jag har även haft för avsikt att belysa hur 
begreppet klass bör ses som en av de maktfaktorer som påverkar och konstitueras i 
verksamheten. Vilken klass en förälder tillskrivs tillhöra av samhället bestämmer om han eller hon 
kommer att hamna på verksamheten. Konnotationer av klass är således tydliga i verksamheten, 
såväl implicit som explicit. Klass konstrueras mer explicit av personalen och på en mer implicit 
nivå av föräldrarna. Det uttrycks mer explicit genom deras yrke, men implicit utifrån deras 
utsagor. Emellertid konstrueras och skapas klass kontinuerligt i Umgängesstöd genom både 
personal som av dem som hamnar på verksamheten.  
 

På tal om genus 
Klass är inte den enda maktfaktorn som existerar i verksamheten och som påverkar vilka som 
hamnar på den. Genus har i analysen tillskrivits stort utrymme av informanterna. Även om 
informanterna inte alltid har haft för avsikt att konstituera den betydelse genus har i såväl 
verksamheten som i konstrueringen av föräldraskapet. Informanterna, såväl föräldrar som 
personal etablerar mamman som är den primära vårdnadshavaren medan pappan blir den 
sekundära. Detta görs genom att föräldraskapet tillskrivs konnotationer av just genus, vad som är 
kvinnligt och vad som är manligt. Samhället beskrivs idag, av många feminister, besitta tydliga 
tecken på att det patriarkala samhället är normen. Detta patriarkala samhället har medfört att 
kvinnan har tilldelats makt som den primära föräldern.  

En pappa resonerar på följande sätt om hur han upplever att hans roll som pappa värderas av 
samhället, familjerätten och tingsrätten: 
 

Andreas: /…/men alltså såhär när man är som pappa om man säger så blir man behandlad 
som men du är bara pappa liksom, men pappor brukar inte vilja umgås med sina barn så och så 
liksom mycket blablabla sådär liksom det är så. 

A: du känner att det är den jargongen? 

Andreas: ja, /…/utgick bara utifrån att barnen ska bo hos mamman och träffa mig, förstår du? 
/…/jag är ett bihang som liksom bara liksom råkar vara där den dagen det small då liksom, 
tyvärr. Men det är ju likadant, så har jag ju blivit bemöt även från familjerätten å såna grejer, 
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dom tycker liksom att man bara är pappa. /…/vad ska man säga, man ska va neutrala, förstår 
du vad jag menar? Men det är dom inte tycker jag, tyvärr. /…/dom säger bara ja när barnen är 
små så behövs mamma liksom, jag vet ju där pappan har tagit ansvar för barnet dag ett där 
mamman, där det gick illa vid förlossningen till exempel. Hur fan gör man då då liksom, ska 
man ge barnet till en surrogatmamma då eller, det gör man ju inte. Så det är ju skitsnack då 
egentligen. Man gör det ju enkelt för sig själv gör man ju, alltså som myndigheter så som sos 
[Socialtjänsten] och alla inblandade liksom familjerättsmyndigheter och allt vad det heter, dom 
har gjort skit enkelt för sig själv helt enkelt. För på nått sätt i slutändan så accepterar alla liksom 
visst han är så liten så han måste vara hos mamma. Men egentligen är det inte så. Tycker inte 
jag i alla fall, 

 

Genom sin berättelse konstruerar Andreas bilden hur samhället, inkluderat rättsväsendet och 
socialförvaltningen, värderar föräldraskapet utifrån premissen genus. Med utgångspunkt i citatet 
är det möjligt att se hur föräldraskapet genusifieras, det vill säga att boendeföräldern är kvinnan 
och umgängesförälder är mannen. Samhället utgår från den intima kopplingen mellan barn och 
dess mamma som har givits tolkningsföreträde i den diskurs som handlar om relationen mellan 
barn och förälder, då det gäller att bestämma vårdnaden om barnet. Andreas använder ord i 
citatet som bara pappa och bihang, vilket bör uppfattas som ett etablerande av faderskapets roll i 
samhället. Pappan som den sekundära föräldern befäst såldes av informanten. Resonemang går 
igen bland flera av papporna. Johan säger följande:  

 

min uppfattning är ju att mamma, ifrån rätten och tingsrätten och såna att dom anser ju att 
mamman har mer rätt till barnet om man separerar, det är lättare för mamman att få vårdnaden 
eller ha mer umgänge, det är som jag uppfattar det i alla fall 

 

Citatet kan säga exemplifiera ett övergripande förhållningssätt hos umgängesföräldrarna i hur de 
konstruerar kvinnan/mamman som den förälder med makten, hos såväl rättsväsendet som i 
samhället. Papporna upplever att deras föräldraskap inte räknas, du blir bara pappa som Andreas 
säger. På basis av sitt kön tillskrivs mamman som den primära vårdnadshavaren och föräldern 
och därmed konstrueras papporna som den sekundära föräldern. Diskursen vad gäller 
föräldraskapet etableras således enligt papporna utifrån dessa premisser, där föräldrarnas kön 
konstituerar den riktiga föräldern. Andreas menar att även fast han ifrågasätter den rådande 
synen i såväl rättsväsendet som i samhället, vad gäller vårdnad, blir det ändå att ”/…/i slutändan 
så accepterar alla liksom visst barnet är så liten så barnet måste vara hos mamma.” Papporna 
tillskriver därmed ej sig själva någon makt att för att kunna tillstå en förändring i diskursen. 
Samhället och domstol tillskriver, enligt papporna, mammorna tolkningsföreträdelse då 
vårdnadsfrågor skall avgöras.   
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Sverige omnämns inte sällan som det mest jämställda landet i världen. Just detta är en viktig 
del i den svenska självbilden, såväl inåt som utåt sett.55 Men för de pappor som medverkar i 
verksamheten Umgängesstöd har denna syn på Sverige raserats i och med att de genomgått en 
separation. Andreas menar att hans syn på det svenska samhället radikalt har förändrats sedan 
hans separation 2006: 

 

jag trodde inte det skull var inte så hårt men alltså så, jag trodde inte man skulle vara så 
underlägsen bara för att man är pappa, om man säger så, det trodde jag inte, inte år 2008 eller 
ja det var 2006 vi separerade, det trodde jag inte. Jag trodde det var mer jämställt eller vad ska 
man säga, men det är det ju inte, inte i min värld i alla fall. 

 
Andreas menar i citatet att den svenska jämställdhet han upplevde fanns mellan män och 
kvinnor, idag inte kan sägas vara den samma som den var innan hans separation och den 
pågående vårdnadstvisten. Den svenska självbilden som ett jämställt land upplevs som en 
illusion vad gäller det svenska samhällets konstruerade norm om vem som är den ideala 
föräldern. Liknande resonemang går att finna hos Roger Klinth som menar att även om 
omvandlingen av föräldraförsäkringen på 1970-talet förutsatte en kvinnlig emancipation, 
medförde detta i sig inte en manlig dito.56 Patrik som sedan ett år tillbaka är skild och umgicks 
med sitt barn, idag 1 ½ år, genom Umgängesstöd fram till början av 2008 resonerar på följande 
sätt vad gäller hans upplevelser det svenska samhällets syn på föräldraskap: 

 

jag hade en bild av det svenska samhället innan mitt barn föddes men den bilden raserades 
ganska ordentligt/…/Ehm och det är ju liksom alltså visst politikerna vurmar för jämställdhet 
och såna saker men i grund och botten så är det ju inte jämställt. Det är liksom, det är ju…det 
är ju sagt så mammorna ska ju gå hemma med barnen punkt slut, så är det och jag undrar 
varför det ska vara så egentligen. eh vad är det som säger att en ensam pappa inte kan vara lika 
bra som en ensam mamma? /…/det verkar som om Sverige fortfarande lever kvar i 1950-
talets värld, det är liksom folkhemmet, hur det var byggt och hur det skulle se ut liksom de. Vi 
har gått framåt i andra delar, men står fortfarande kvar och stampar i de traditionella/…/det är 
liksom papporna ska jobba, papporna ska överlåta föräldradagar, det är liksom. Ja av alla dom 
papporna jag har pratat med så är det ju samma liksom att alla säger liksom varför ska jag 
överlåta, alltså grejen blir överlåter du inte föräldradagar och tar ut dom själv så ofta, det kan 
man se lönepolitiskt sett liksom att just det här med att kvinnor tjänar mindre än vad män gör, 
det blir ekonomiska glapp ehm så liksom att det är hela samhället som är med och formar den 
familjepolitik som är, det är liksom att så kommer kvinnors löner upp i samma nivå som mäns 
löner så möjliggör det ju för oss som fäder att vara hemma med våra barn, ekonomiskt sett. 

 

                                                 
55 Paulina de los Reyes, ”Den svenska jämställdhetens etniska gränser”, I Magnus Dahlstedt (red.) & Ingmar 
Lindberg, Det slutna folkhemmet – om etniska klyftor och blågul självbild (Stockholm, 2002), kap 9. 
56 Roger Klinth, Göra pappa med barn (Umeå, 2002), kap. 5. 
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I citatet får vi veta att trots att det svenska samhället har utvecklats inom en rad samhälleliga 
området menar Patrik att synen på föräldraskapet alltjämt är fast i traditionella könsroller. Vidare 
menar han att den patriarkala maktordning som finns i samhället medverkar till att de 
traditionella könsrollerna vidmaktshålls och således etableras som den rådande normen. Denna 
norm, och konstituerandet av könsrollerna, etablerades enligt Helene Brembeck bland annat i 
det svenska bondesamhället under 1800-talets mitt. Det var kvinnan som genom separationen 
från generationsfamiljen tilldelades rollen som den primära vårdnadshavaren och 
sammankopplandes till hemmet. Mannen däremot skapades som arbetaren vilket medverkande 
till att mannens roll som förälder mer karaktäriserades av lek än som uppfostrande.57 
Informanterna i denna studie påvisar att denna etablering fortfarande genomsyrar samhällets syn 
på föräldraskapet. Därmed är det möjligt att tolka detta som att papporna blir offer för ett 
omvänt patriarkat, ett matriarkat. Föräldrarna målar således upp sig som offer för den 
könsmaktordning som råder i samhället gällande föräldraskap. I sig är detta inte helt nytt i 
konstrueringen av föräldraskapet och framförallt konstrueringen av faderskapet. De senaste tio 
åren har denna beskrivning blivit allt vanligare av hur pappans roll värdesätts och definieras.   
Patriks tankeånger i citatet ovan beskiver även hur merparten av papporna i studien likt Thomas 
Johanssons antagande att pappor i det senmoderna samhället skapar en kontrast mellan det 
traditionella och det moderna. Denna distinktion används för att beskriva och förstå relationen 
mellan en manlighet som befinner sig i en förändringsfas och en manlighet som är förankrad i en 
patriarkal maktordning.58  

Resonemanget återkommer även i hur personalen talar om konstrueringen av mamma och 
pappa. Personal 2 säger: 

 

Idag är man ju per automatik godkänd som mamma, men det är man inte som pappa, hur bra 
eller tillräckligt bra man än är så att det är ju, vi har en sån, det är mest kvinnor som jobbar 
inom socialtjänsten det är lätt å känna in, man ömmar mycket mer för, när en mamma blir av 
med sina barn, för en pappa är det mer naturligt. 

 
Mamman blir här den primära vårdnadshavaren medan pappan, trots att han egentligen är en bra 
förälder, inte riktigt räknas som en egentlig vårdnadshavare. Personal 2 etablerar genom citatet 
den rådande synen i samhället vad gäller föräldraskap, det är mer naturligt för en pappa att mista 
vårdnaden och således kontakten med sina barn än det är för en mamma. Genom detta 
reproduceras och därmed även konstituerar verksamheten den diskurs i samhället som handlar 
om såväl genus som föräldraskap. Personal 2 säger följande: 

 

/…/för många mammor ibland och där har man för då har man en väldig makt, för det är 
makt att ha barn, makt att ha vårdnad om barn och då kan man skaffa sig lite status genom att 

                                                 
57 Helene Brembeck, s. 49. 
58 Thomas Johansson, s. 53. 
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faktiskt bestämma över dom, hur bakvänt och tokigt det än blir och man kan alltid gömma sig 
bakom att man gör det för sitt barns skull. 

 
I citatet skapas den diskurs som tillskriver mamman makt i verksamheten. Informanten menar 
att det är makt att ha vårdnaden om barn, och den som tilldelas vårdnaden om barnet i en 
vårdnadstvist är i många fall just mamman. Därmed konstruerar informanten mamman som den 
parten i föräldraskapet som har makten i en eventuell vårdnadstvist. Informanten menar vidare: 

 

/…/alltså det här är bara någonting som är utifrån dom fall som vi haft, att man använder sig 
lite grann utav det, han är olämplig å han är farlig och ibland är det så,/…/pekas ut, alltså 
oftast fäder då, som  olämpliga fast dom faktiskt kanske inte är det utifrån att man vill ha 
makten kvar eller att man  inte vill ha insyn för egen del eller man vill ge igen eller vad det nu 
är för nånting. /…/man ser att det är exakt samma fenomen, ju bättre det gick i umgänge 
mellan barn mellan barn och pappa och dom försökte tala om det för mamman, då blir det här 
fenomenet, man vill inte ha någon förändring, det blir hotfullt utav olika skäl, och det är så 
oerhört svårt för barn, dom är ju väldigt lojala och det är med mamman dom ska gå hem. 

 
Trots att personalen menar att verksamheten inte enbart är riktad mot pappor, konstruerar de 
kontinuerligt mamman som boendeföräldern och som genom sin status som primär 
vårdnadshavare har makten i relationen, gentemot såväl umgängesföräldern som mot 
verksamheten. Detta kan tolkas som att mamman utnyttjar den lojalitet ett barn känner gentemot 
henne. Citatet ovan beskriver alltså hur personalen konstruerar och således även etablerar den 
makt som tillskrivits mammorna. Emellertid konstruerar inte mamman sig själv som den i denna 
situation som besitter någon form av makt. Sara återkommer kontinuerligt till hur hon upplever 
att såväl rättsväsendet som familjerätten och verksamheten Umgängesstöd lyssnar mer på 
pappan. På frågan hur hon upplever att hon blir hörd av rättsväsendet och verksamheten svarade 
Sara: 
 

/…/och jag gick ju liksom med på ja saker som jag inte alls ville gå med på, på grund av att 
man kände sig tvungen, jag fick den känslan av att, lämnar jag inte ut barnen eller låter barnen 
få med pappan massa med umgänge med barnen så är det jag som förlorar på det, att då 
hindrar umgänget så. Å de har man ju hört att folk kan bli av med vårdnaden för å allting om 
man hindrar umgänget men å sen så spelar det ju inte alltid roll vad man har för skäl till det, så 
att det tydligen då inte ett giltigt skäl när man inte har några bevis på att han slåss eller att han, 
dom ser det som de är bara en känsla man har men så tycker inte jag att det är, det är ju inte en 
känsla man har när man ser att han är hårdhänt å skiter i att det gör ont på ungen å att han inte 
bryr sig om att den gråter å…de är ju inte bara en känsla man har att är man våldsam mot 
mamma så är det ju stor risk att han är våldsam mot barnet, och jag tänker speciellt när han är 
ensam med dom då,  
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Den makt som både papporna och personalen tillskriver mammorna upplevs inte av Sara. För 
henne har denna situation medfört att hon upplever att hon har varit tvungen att gå med på mer 
än vad hon själv vill och anser vara rätt. Sara berättar också om hur hon upplever att eftersom 
personalen träffar papporna mer än mammorna så är det lättare för personalen att ta deras parti.  

Avsikten med denna del av analysen har varit att belysa den betydelse genus tillskrivs i 
verksamheten. Den makt genus tilldelas i verksamheten, som kan ses som en del i ett större 
perspektiv i konstrueringen av manligt och kvinnligt, påverkar vilka verksamheten Umgängesstöd 
syftar till att ge stöd till i umgänget med barnet/barnen. Verksamheten såväl producerar som 
reproducerar de könsroller samhället genom historien har tillskrivit mannen respektive kvinnan, 
det vill säga att mamman konstrueras som den primära föräldern medan pappan blir den 
sekundära. Föräldraskapet kan således beskrivas som villkorad. I och med att mamman i denna 
studie inte tillskriver sig själv eller andra mammor som dem med makt i verksamheten skiljer sig 
alltså hennes konstruering av betydelsen av genus, från den betydelse papporna och personalen 
tillskriver genus. Det råder med andra ord en strid mellan informanterna om hur genus ska 
definieras inom verksamheten. Den konsensus som har uppstått i diskursen om den rätta viljan 
har alltså ej uppstått i genusdiskursen. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv råder det en 
antagonism i diskursen eftersom samma begrepp definieras olika av informanterna. Mamman 
varken upplever eller kan se att kvinnan i egenskap av boendeförälder har någon form av makt i 
verksamheten.  
 

Föräldraskap 
Verksamheten Umgängesstöd går ibland ut i domstolen och uttalar sig om umgängesförälderns 
förmåga att vara en förälder. De uttalar sig om det finns skäl till att umgänget skall fortsätta 
genom verksamheten eller inte. I och med detta kommer frågan, är det möjligt att vara eller för 
den delen utöva ett föräldraskap i verksamheten? Och vad definieras som att vara en förälder? 
Det råder en samstämmighet informanterna emellan om vad som gör en förälder. Det menas att 
vem som helst egentligen kan skaffa barn, men vem som helst kan inte bli förälder. Tonåringen 
Maria sammanfattar på ett tydligt sätt hur hon själv definierar en förälder: ”Pappa är pappa, men 
han är ingen förälder.” Maria gör här en distinktion mellan att vara pappa och att faktiskt vara en 
förälder. Syskonen Maria och Oscar fortsätter resonera vad en förälder egentligen är:  
 

Maria: kan man säga, ja eftersom, nu alltså känner jag, jag har aldrig haft några föräldrar 
egentligen, jag har aldrig haft nån riktig förebild, nu idag kan jag säga att min mormor är min 
förebild 

Oscar: hon har betytt väldigt mycket när vi var små och så  

Maria: men jag hade nån förebild i alla fall, ibland var min lärare min förebild för hon pratade 
rätt mycket med mig och så, skapade andra vuxna som förebilder 
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Oscar: ja som liksom som kanske tyckte, brydde sig lite mer om barnen 

 
I citatet konstruerar informanterna en bild av att föräldrar ska vara förebilder till sina barn, 
varken Maria eller Oscar upplever att deras föräldrar har varit de. Andra vuxengestalter har istället 
fått ersätta förlusten av de egna föräldrarna som förebilder. De har varit vuxna i deras närhet så 
som lärare och mormor som har tagit över denna roll. Dessa vuxna har på grund av att de visat 
omtanke mot Maria och Oscar blivit substitut för den omtanke de själva upplever att deras 
föräldrar inte kunnat ge dem. Syskonen fortsätter att tala om vad som gör en förälder till en 
förälder: 
 

Maria: eftersom vi inte har den erfarenheten liksom vi vet inte hur en förälder ska bete sig 
liksom kunna ta hand om oss, alltså vi har aldrig fått de. Eftersom vi aldrig fått nån barndom är 
det rätt svårt å kunna känna den här omsorgen, dom har aldrig funnits för en. Pappa han var 
alltid i garaget, på sin verkstad å mamma hon sov å dagarna så liksom det var ju bara vi hela 
tiden, vi syskon, varje gång som mormor kom så ville vi liksom följa med henne hem å varje 
gång vi var där så ville vi inte följe med hem och ingen av oss trivdes ju  

Oscar: dom brydde sig ju, mormor och morfar brydde sig ju lite mer om oss tror jag 

Maria: att dom såg ju hur illa det var hemma och så och 

Oscar: det fanns inga regler heller 

Maria: nä det var väl mer därför ingenting fungerade hemma och så 

 
Maria och Oscar förmedlar i citatet en relativt tydligt bild av hur en förälder skall vara. Genom att 
beskriva hur en förälder inte skall vara konstrueras den goda föräldern. Det vill säga att i citatet 
gör informanterna en exkludering av den goda föräldern vilket samtidigt skapar den goda 
föräldern. Genom att vara närvarande kan ett föräldraskap uppkomma, föräldraskapet 
konstrueras av syskonen utifrån premissen att man är närvarande. Regler tillskrivs även betydelse 
i konstrueringen av föräldraskapet. Reglernas betydelse kan tolkas som att dessa skapar 
kontinuitet i vardagen vilket för med sig att det är i de vardagliga rutinerna som ett föräldraskap 
uppstår. Även föräldrar tillskriver föräldraskapets grundläggande egenskaper utifrån de vardagliga 
rutinerna. I citatet nedan beskriver Andreas vilka möjligheter en umgängesförälder har att vara 
förälder: 
 

Umgängesförälder, det blir du ju. Det blir du bara kort och gott. Och liksom så blir ju ungen 
sjuk nån gång liksom å då blir det inte en träff på kanske ett glapp på kanske fyra veckor då 
liksom, nä det går inte. Absolut inte. /…/för det blir ju liksom för lite tid, för långt emellan 
och så är dom sjuka den helgen eller så är jag sjuk, förstår du? Det är på tok för, det är liksom 
för mycket glapp emellan [för att kunna bli förälder] /…/och sen är det inte din naturliga miljö 
heller liksom. Du kan liksom inte, vad ska man säga, alltså med [barnets namn] kan man säga 
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såhär men det där vet du att man inte gör hemma liksom, det säger man när man är hemma, 
förstår du vad jag menar liksom? Vad nu det än kan vara. Det kan du ju inte sitta och säga här, 
alltså det blir inte, det är inte den miljön du bor och lever i liksom. Nä det går inte. Det blir inte 
den här vardagliga kontakten, den är ju skit viktig den, ju det här med att du liksom får natta 
och hela den biten och så att det funkar å läsa godnattsagor å hela den biten och borsta 
tänderna. Alltså hela den grejen ses ju kanske som jobbig, förstår du? Men liksom den är ju 
döviktig är den liksom, för där blir det ju liksom att man skapar trygghet och förtroende liksom 
och man går å lägger sig tillsammans och läser en saga och sådär, det är ju liksom där blir det ju 
liksom oftast mycket idéer och tankar, [Barnets namn] kan ju börja bluddra då liksom om allt 
möjligt då och typ att han kanske drömmer eller så, då för man va med där och hålla och så 
liksom, håller honom och sådär. Den biten är skit viktig alltså, det tror jag är underskattad, just 
den biten och sen liksom att man vaknar ihop på morgonen och äter frukost tillsammans och 
sitter och pratar och styr och ställer liksom, där nånstans känner man liksom, där skapas liksom 
det här att man verkligen är en förälder liksom /…/den är döviktig den liksom delen i ett 
föräldraskap tror jag. För då blir det mer liksom att då är man pappa liksom /…/Då kör man 
hela racet med å liksom, här kanske du inte behöver byta blöja på den timme du är här liksom 
/…/Det är liksom, det är, jag tror det är skitsvårt att skapa nån form av föräldraskap här, det 
tror jag. 

 

Genom citatet konstrueras umgängesförälder i någon mening som en icke-förälder. Som 
umgängesförälder omöjliggörs ett riktigt föräldraskap. De aspekter som möjliggör att ett 
föräldraskap kan etableras hos en mamma eller pappa består av att kontinuerligt kunna utöva ett 
föräldraskap i de vardagliga situationerna. Genom att vara närvarande i sitt/sina barns liv kan 
föräldraskapet uppstå, detta är dock inte möjligt som umgängesförälder. Att vara 
umgängesförälder konstrueras av papporna som ett icke-föräldraskap. Genom verksamheten är 
det svårt att vara en förälder, både på grund av bristen på det vardagliga och på grund av den 
korta tiden papporna umgås med sitt/sina barn. Denna konstruering av föräldraskapet förmedlas 
även av Thomas Johansson då han menar att umgängesföräldern, eller deltidsföräldern, efter en 
separation förlorar den dagliga kontakten. Detta medverkar till att eftersom föräldraskapet enligt 
Johansson är en social process, då det är i de dagliga intima rutinerna som en förälder blir till, 
måste umgängesföräldern omdefiniera sitt föräldraskap.59 Umgänget blir mer en ”rolig stund” för 
barnet som Patrik uttrycker sig. Detta resonemang återkommer även hos de andra papporna. 
Patrik poängterar vikten av att spendera tid med sitt/sina barn för att kunna uppnå en förälder - 
barnrelation. 
 

Patrik:/…/det blir ju inte den naturliga vardagen/…/jag kör med den mentaliteten att man lär 
sig av misstagen/…/men jag hävdar ju ganska tidigt att det är det vardagliga och de är liksom 
och det blir ju lite svårt/…/det är ju mammorna som är hemma med barnen och såna 
saker/…/hade jag fått vara hemma med min dotter ehm och på så vis lärt mig för jag har 
liksom inte eh jag har ju inte gått hemma med min dotter nånting och liksom hur fan ska jag då 

                                                 
59 Thomas Johansson, s. 61. 
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lära mig eh vardagliga situationer? Det blir väldigt svårt. Det blir ju till helgerna, men på 
helgerna gör man ju, men liksom man gör ju, det blir ju inte den här vanliga lunken om man 
säger. 

 
Patrik konstruerar i citatet en dualism där han å en sidan reproducerar den rådande 
könsmaktordningen i samhället. Han menar att ”de är ju mammorna som är hemma med 
barnen” vilket gör att Patrik själv konstruerar den könsmaktordning som gör det svårare för 
honom att bli en förälder. Å andra sidan påvisar Patrik att han inte vill marginaliseras som 
förälder, det vill säga han vill ges möjlighet att bli en förälder oavsett vilket kön han har. Till viss 
del är det möjligt att tolka detta som att pappor utmanar de traditionella tankarna om 
föräldraskapet efter en separation, eftersom de inte vill tappa den dagliga kontakten med sitt/sina 
barn. Att utmana dessa traditionella mönster har sedan 1990-talet blivit allt vanligare bland 
pappor,60 som ett led i manlighetens modernisering. Även Sara menar att de vardagliga rutinerna 
är viktiga faktorer i skapandet av ett föräldraskap. På frågan om det är möjligt för personalen att 
se hur papporna klarar av föräldraskapsrollen svara Sara: 
 

Absolut inte, alltså det kan ju vem som helst va i en timme i veckan, de, ja man är inte trött 
man är inte irriterad å/…/en timme i veckan det är inget vardagsliv utan hur beter dom sig när 
man ska laga mat å samtidigt titta till två barn som börjar slåss å alltså när man borstar tänderna 
på kvällen å när dom inte vill å alltså det finns ju ingen möjlighet å se, se dom i normala 
situationer med barn att man kanske har haft hand om två barn i ja typ jämt/…/det går ju inte 
att jämföra överhuvudtaget med å träffa dom en timme i veckan å liksom inte, ja just för å 
träffa dom å dessutom övervakat det är klart att man, att man kan skärpa till sig även om man 
är en idiot och att man försöker å inte visa det då, så att nä det kan man ju absolut inte 

 
Sara menar i citatet att det är först när en förälder ställs inför vardagslivet svårigheter som det är 
möjligt att ses pappornas förmåga att vara en förälder, någonting som inte är möjligt att se genom 
enbart några få timmar i veckan. Umgänget sker under ordnade former och med personal som 
alltid finns i närheten, vilket enligt Sara medverkar till att situationen i sig inte kan bidra till att ett 
normalt föräldraskap kan studeras. Hon menar även på grund av den korta tid papporna umgås 
med sitt/sina barn medverkar till att personer med mindre bra kvalitéer kan passera förbi, 
eftersom ”man kan skärpa till sig” under den korta tiden som umgänget pågår. Även personalen 
ser denna brist på möjligheten att kunna utöva ett föräldraskap i verksamheten, personal 2 säger 
följande: 

 

om man nu ska definiera vad det är att vara förälder och vad är det att vara en bra förälder? 
Alltså om det ingår att ge omsorg, kärlek och liksom fostran och det här, det blir ju väldigt 
begränsat, det är klart att man inte kan hinna ge det på en timma eller två i veckan, så där 

                                                 
60 Thomas Johansson, s. 64-65. 
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tycker jag man måste ha stor respekt för att man kan ju inte lägga för höga krav på föräldrarna i 
den här situationen, men återigen så ser vi på rätt så många på flera håll hur bra dom ändå 
lyckas med det, att bara liksom ta hand om en matsituation, eller klä på eller av eller säga hej 
och hej då så att man kan inrymma ganska mycket men det är ju inte nä det är ju inget naturligt 
och det står ju också det är ett onaturligt sätt men det ska bli så bra som möjligt. 

 
Personal 2 visar alltså på den bristen som finns i verksamheten att faktiskt kunna utöva en roll 
som förälder. Verksamhetens begränsning ligger i den uteblivna möjligheten att kunna ge 
omsorg, kärlek och fostran, någonting som Anna Singer menar är definitionen av ett föräldraskap 
ur ett juridiskt perspektiv.61 En vårdnadshavares primära uppgift är enligt Singer att kunna 
tillgodose ett barns grundläggande behov, det vill säga omvårdnad, trygghet och god fostran.62 
Även om umgängesföräldrarna vill kunna ge sitt/sina barn dessa behov omöjliggörs detta utifrån 
verksamhetens organisatoriska grundstruktur. I sig för detta med sig att en umgängesförälder 
även ur ett juridiskt perspektiv konstrueras som en icke-förälder. Personal 2 konstruerar även 
verksamheten som en onaturlig miljö, det är inte det optimala umgänget mellan förälder och 
barn. Emellertid poängteras det att de inte kan ställa för höga krav på umgängesföräldern ur den 
aspekten att det är så kort tid som umgänget pågår. Att utforma ett föräldraskap genom 
verksamheten är svårt enligt informanterna. Umgängesföräldern måste omdefinierar sitt 
föräldraskap genom inträdet i verksamheten och det som tidigare framstod som självklart i rollen 
som förälder är det inte längre.  

Jag har i denna del av analysen haft för avsikt att beskriva föräldraskapets konstruering 
genom verksamheten. Analysen har visat att det existerar ett konsensus bland informanterna då 
definitionen av begreppet föräldraskap konstrueras utifrån liknande premisser. Det råder alltså ett 
samförstånd i diskursen om etablerandet av föräldraskapet. Liknande förhållningssätt gentemot 
möjligheterna att utöva ett föräldraskap i verksamheten har även framkommit. Alla informanter 
talar i princip utifrån liknande premisser vad som karaktäriserar en föräldern. Och alla är överens 
om att det ej är möjligt att varken bli eller vara en förälder i verksamheten. Ändå bedömer 
personalen klinternas föräldraskap och uttalar sig i tingsrätten om just klientens förmåga som 
förälder. Det finns en inneboende motsättning i verksamheten, en dikotomi som är svår att 
komma ifrån. Det framstår som självklart bland samtliga informanter att såväl ett utövande som 
ett skapande av ett föräldraskap är omöjligt att frambringa i verksamheten. Dock reflekterar 
enbart mamman över hur detta kan gå i linje med att verksamheten uttalar sig i rätten om just 
umgängesföräldrarnas föräldraskap. Min analys har visat på att en umgängesförälder ur såväl en 
juridisk som samhällelig diskurs inte kan definieras som en förälder. Detta beror på att den 
samhälleliga konstrueringen av föräldraskapet framhåller den vardagliga och intima kontakten 
mellan förälder och barn vilket för med sig etableringen av umgängesföräldern som en icke-
förälder. Utifrån juridiska premisser så omöjliggörs ett föräldraskap som umgängesförälder 

                                                 
61 Anna Singer, s. 489-490. 
62 Anna Singer, kap. 9. 



 33

eftersom ett juridiskt föräldraskap förutsätter en vardaglig kontakt med barnet för att kunna 
tillgodose ett barns grundläggande behov, så som omvårdnad, trygghet och fostran.  
 

Föräldrars och ungdomars upplevelser av verksamheten 
Beroende på vilken position du har i verksamheten, upplever du verksamheten från olika 
perspektiv och därmed upplevs verksamheten i sig på olika sätt. Beroende på om du är barn, 
boendeförälder eller umgängesförälder så har analysen visat på att så är fallet. Det skiljer sig även 
till viss del mellan papporna beroende på orsaken till varför de umgås med sitt/sina barn genom 
verksamheten. Såväl pappor som mamman är överens på att personalen på verksamheten bör 
lyssna på båda parter. Det beskrivs tillfällen där en mamma begärt att hon och pappan ej skall 
överhuvudtaget träffas på verksamheten, dock träffades de utanför verksamheten. Andreas 
berättelse beskriver vad som kan ske om personalen inte väljer att tala med båda parter:  
 

/…/när vi inte fick träffas här så som hon [mamman] hade sagt till [en i personalen] då liksom 
att vi får absolut inte träffas här, i samma veva var jag liksom hemma hos henne och hämtade 
[barnets namn] så liksom det har ju vart dö krångligt har de vart. Det har ju egentligen funkat 
hela tiden/…/och tyvärr går man på hennes linje liksom utan att kanske fråga så mycket vad 
den andre tycker och tänker./…/Grejen är liksom jag tycker det är att dom kanske har kört på 
hennes linje i kanske ett år liksom å sen hade hon och jag, ett möte, [en i personalen] och jag 
liksom och då sa ju jag att vi har ju träffats hela hösten har ju vi träffats hemma hos henne, va 
har ni liksom så visste hon ju inte om det./…/då var det liksom, man kan ju inte bara prata 
med en man måste ju prata med två kanske eller nått å sen får man väl välja nånstans i mitten, 
visst för min del har det ingen betydelse om jag träffar henne eller inte, det är inte för den 
sakens skull men liksom, det funkar det gör det liksom. 

 
Andreas visar här vad som kan uppstå om personalen inte pratar med båda föräldrarna. Genom 
att personalen enbart har lyssnat på vad boendeföräldern säger om en specifik situation gör 
personalen ett aktivt val och tillskriver boendeföräldern tolkningsföreträde i verksamheten. 
Utifrån de observationer jag genomfört i verksamheten under våren 2008 har det visat sig att 
Andreas berättelse inte är ett undantag. Samtidigt måste personalen tillförskaffa sig 
boendeförälderns förtroende så att umgänget ska fungera mellan umgängesförälder och barn, 
vilket medverkar till att en svår balansgång uppkommer mellan parterna. Även andra pappor 
menar att personalen bör sätta med press på mammorna. Stefan säger: 
 

De har väl varit kanske lite väl försiktig då när det gäller att sätta press på mitt ex, samtidigt kan 
det ju va så att de har ju varit med ett några år också så de har ju sett när man har satt press på 
nån har det backat istället då, det har blivit ännu svårare 
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Citatet beskriver den balansgång personalen måste förhålla sig till i deras professionella agerande i 
verksamheten. Stefan påvisar även i citatet pappornas vetskap om denna dikotomi i 
verksamheten. Emellertid upplever inte mamman att verksamheten tillskriver mammorna 
tolkningsföreträde. Sara menar snarare att på grund utav det faktum att personalen träffar 
papporna mer och även till viss del kan skapa en relation till papporna så tillskrivs papporna mer 
trovärdighet. Dock råder det samstämmighet bland föräldrarna vad gäller den övervakande delen 
av verksamheten. Även om mamman och papporna upplever detta övervakande utifrån två skilda 
positioner, så är båda positiva till just den delen. De förra upplever övervakandet som en säkerhet 
för såväl sina barn för sig själv, de senare ser övervakandet som både en fristad och en garant i 
kommande tingsrättsförhandlingar. Fristad utifrån att verksamheten ger umgängesföräldern ett 
luftrum i själva umgänget med sitt/sina barn. Syskonen Maria och Oscar beskriver även 
verksamheten som en trygghet. Denna trygghet har bland annat etablerats genom verksamhets 
uttryckliga fokus på vad som är bäst för barnet. Maria menar att ”vi äldre får välja om vi vill 
komma hit och så, ja allt styrs efter våra villkor och så och det vet pappa om å liksom,/…/han 
ska få veta att det är vi som bestämmer när vi vill ses och sånt.” Umgänget sker alltså enligt Maria 
på deras villkor. I citatet nedan beskriver syskonen hur de upplevde att träffa sin pappa för första 
gången genom verksamheten efter att pappan avtjänat ett fängelsestraff. 

 

Maria: eh, jag fick, jag har som sagt var, panikångest och jag fick givetvis attacker å i början var 
jag mycket rädd hela tiden å man var ju rätt känslig då eftersom allting var ju så färskt på nå vis, 
såren var ju så färska å man var ju rädd för allt i början så att första gången vi såg honom, för 
jag visste ju om att han hade kommit ut ur fängelset å då vart man ju osäker och man hade ju 
svårt å sova och så också men jag tror det gick bättre genom att jag fick träffa honom när jag 
liksom jag kände att jag orkade med det för det var mamma som följde med oftast då 

Oscar: man var ju lite rädd för sin far och så i början, man visste ju att han hade gjort lite elaka  
saker, nu tycker jag att det ha blivit lite bättre, man har lärt känna sin far, han har lite mer tid 
nu att ge till sin barn när han träffar dom lite, inte lika ofta och så, han håller ju på mycket med 
bilar och så då, då har han inte energi riktigt å till barnen om han skulle träffa dom oftare så det 
tror jag är ett bra stället att vara, komma iväg från sitt eget också och bara ge, bara bry sig om 
barnen. 

 
Maria och Oscar beskriver här den rädsla de hade då de skulle träffa sin pappa. Citatet beskriver 
även hur verksamheten kan lyckas trots att umgänget inte blivit fritt. Genom att umgås med sin 
pappa under ordnade former, på en plats där barnen känner sig trygga och vet att ingenting som 
inte får hända inte kan hända, har barnen kunnat såväl bearbeta händelser i sina liv som etablerat 
och bibehållit en relation med sin pappa. De beskriver även vikten av att ha denna relation med 
sin pappa trots allt de har varit med om så är denna person ändå deras pappa. Pappans brister att 
vara en förälder beskrivs också i citatet vilket för med sig att de korta stunder de faktiskt träffas 
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bidrar till att relationen inte blir lika ansträngd. Maria fortsätter diskussionen om deras relation 
med sin pappa: 
 

Maria: jag har ju träffat honom rätt mycket utanför och så för det är min vilja liksom att vi ska 
kunna få den hära relationen med min pappa, i och med att jag var pappas, jag och pappa stod 
väldigt nära vi var, när jag var yngre så då, så när allting hände så var det en så stor besvikelse, 
jag förstod inte vad som hade hänt å liksom trodde inte att pappa skulle göra nått sånt så det 
vart en chock för en, de är ju ändå pappa. Man försöker ju bygga upp den där relationen igen, 
även om inte pappa har haft oss barn hemma hos sig, under 10 år, det är ungefär 10 år sen så 
även om han säger att han inte kan vara den där riktiga pappan som han var då så gör vi, jag 
känner ju ändå att han är min pappa i alla fall, vare sig han säger så å jag är ju inte rädd för att 
träffa honom utanför nu heller, jag vet ju var, hur han beter sig och så/…/ det var faktiskt rätt 
skönt att träffa honom för man har ju alltid saknat en andra förälder i familjen liksom för det är 
vad alla barn önskar det är ju två föräldrar/…/liksom man kan inte hata en förälder, hata nån 
för resten av livet va liksom även om det har vart en närstående men man har ju ändå det där 
önskemålet att få träffa personen även om det var då det hända men jag kan ju inte hata min 
pappa efter allt han har gjort heller, liksom han är, var ju trots allt min pappa och jag stod 
honom väldigt nära liksom, vi hade kul då. 

 
Maria beskriver här hur viktigt hon upplever det är att ha en relation med sin pappa och påvisar 
ett starkt behov av att kunna återskapa en förlorad far och dotter relation. Trots att pappan i 
detta fall har begått ett allvarligt brott, beskrivs ändå vikten av att som barn få ha kontakt med sin 
pappa. Syskonen etablerar den lojalitet som finns hos barn gentemot föräldrar, det går inte att 
hata honom eftersom han när allt kommer omkring ändå är pappa. I och med att relationen 
mellan parterna har bibehållits under alla år genom verksamheten har ungdomarna lyckats ta sig 
ur en offerroll och kunnat få svar på frågor som annars inte skulle ha framkommit. Maria och 
Oscar har lärt sig hur de ska bemöta sin pappa och menar att den hjälp de har fått genom 
verksamheten medverkat till att de idag ser ljust på framtiden och relationen till sin pappa. Om de 
inte hade umgåtts genom verksamheten under alla dessa år hade denna relation gått förlorad och 
menar att de då själva i vuxen ålder hade sökt upp pappan, ”för nån gång hade man ju velat veta 
hur han har det och sådär”. Syskonens berättelse kan i sig påvisa hur verksamheten faktiskt kan 
uppfylla sitt mål trots att umgänget inte kunnat övergå till att fortsätta utanför verksamheten. 
Även om syskonen idag kan hälsa på sin pappa ibland fortsätter de att komma till verksamheten 
där de får den trygghet de behöver i relationen. 

Verksamheten, och familjerätten, beskrivs brista i sin information till föräldrarna. Den 
information som ges upplevs inte som tillräcklig och mamman i studien känner sig till och med 
lurad då hon menar att viss information undanhölls:  
 

Sara: nä det fick jag ju inte [tillräckligt med information], eller ja att det var liksom övervakat 
och så, men det jag önskar att jag hade vetat det, tycker jag absolut att dom borde ge 
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information om att dom till exempel uttalar sig i domstolar å alltså såna saker, de gör ju de i 
vårdnadstvister. 

 
Den information Sara syftar på i citatet är den som jag nämnt tidigare, det vill säga att de gör 
uttalanden i vårdnadstvistärenden som går till domstol om umgängesförälderns förmåga att vara 
en god förälder. Sara är besviken på verksamheten då hon upplever att information, som enligt 
henne är en väsentlig del av verksamheten, inte har förmedlats till henne. I sig har detta bidragit 
till att Sara till viss del har en negativ uppfattning av verksamheten. Även papporna ser att det 
finns brister i den information verksamheten ger umgängesföräldern. Papporna saknar en 
utförligare introduktion till verksamheten, besök på verksamheten innan umgänget skall påbörjas 
genom verksamheten är idag frivilligt. Boendeföräldern och barnet skolas däremot in i 
verksamheten så att de kan känna sig trygga med lokalen och personalen. Papporna upplever att 
de till viss del glöms bort i den inledande delen av inträdet till verksamheten. Detta kan ses som 
ett led i hela den process föräldrarna går igenom vad gäller vårdnaden om barnet, där papporna 
kontinuerligt upplever att de blir den sekundära föräldern.  
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Slutdiskussion 
Jag har genom studiens gång försökt belysa de diskurser vilka konstrueras som betydelsegivande i 
såväl verksamheten som i etablerandet av det goda föräldraskapet. I denna avslutande del av 
studien har jag för avsikt att återkoppla till mina frågeställningar: hur ser personal, föräldrar, 
ungdomar och barn på verksamheten? Vilken betydelse ges åt klass och genus i verksamheten? 
Hur ser personal, föräldrar, ungdomarna och barn på föräldraskap och hur etableras en god 
relation mellan barn och umgängesförälder? Och hur konstruerar umgängesföräldrarna sitt 
föräldraskap? Jag kommer att försöka besvara och resonera kring dessa frågeställningar utifrån 
den analys som presenterats i denna studie. 

 Verksamhetens uppbyggnad vilar på tre olika diskurser som alla bör ses som maktfaktorer. 
Dessa tre diskurser är som analysen påvisar, den rätta viljan, klass och genus. Alla dessa tre 
bygger alltså tillsammans upp verksamheten i dess organisatoriska struktur. Diskurserna 
sammankopplas ständigt med varandra och kan egentligen inte ses oberoende av varandra. 
Intersektionaliteten är således ständigt närvarande och dessa tre maktfaktorer påverkar 
tillsammans vilka som hamnar på verksamheten. Emellertid har jag försökt att beskriva dem 
separat för att på så sätt tydliggöra deras betydelse i verksamheten, dock påvisar analysen 
kontinuerligt hur dessa tre ständigt upprätthåller och reproducerar varandra. Dessa tre 
maktfaktorer kan även sägas påvisa hur det goda föräldraskapet etableras och reproduceras 
genom verksamheten.  

Viljan som maktfaktor blir just en maktfaktor ur den aspekten att det är dem som inte besitter 
den samhälleligt konstruerade rätta viljan då en separation uppstår som hamnar på verksamheten.  
Det professionella jagets konstruering av den rätta viljan, som är direkt knuten till en samhällelig 
och rättslig diskurs, skapas utifrån vad som anses vara bäst för barnet. Vad som anses vara bäst 
för barnet är att ha kontakt med båda sina föräldrar. De som inte besitter den rätta viljan 
konstrueras av personalen som människor i en svag socioekonomisk position som ej har de rätta 
redskapen för att lösa konflikter. Denna svaga socioekonomiska position och upprätthållande av 
en konflikt förmedlas även av föräldrarna själva. Detta medverkar till att den rätta viljan och den 
socioekonomiska klassens betydelse förutsätter varandra, de är därmed beroende av varandra. 
Diskursen om föräldraskapets konstruering, som har etablerats av könsmaktordningen i 
samhället, för med sig en konstituering av betydelsen av genus. Den riktiga föräldern konstrueras 
av såväl samhället som av juridiska premisser som boendeföräldern. Då det är betydligt vanligare 
att verksamheter som Umgängesstöd riktas till pappor, samtidigt som det är vanligare att 
mamman bli boendeförälder, medverkar denna konstruering till att förälderns kön bestämmer 
vem som hamnar på verksamheten. Genus blir således också en maktfaktor som tillsammans 
med viljan och klass etableras, konstrueras samt reproduceras i och genom verksamheten.  

Ett föräldraskap genom såväl verksamheten som att vara umgängesförälder beskrivs av 
papporna som ett svårt projekt. Den vardagliga och intima kontakten med sitt/sina barn har gått 
förlorad genom inträdet som umgängesförälder. Denna process är pågående och den är ännu inte 
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fulländad eftersom dessa pappor fortfarande strävar efter att få gemensam vårdnad. Även den 
könsmaktordning som råder i samhället verkar som ett hinder i pappornas strävan att 
omdefiniera och uppnå en föräldraroll. En man ska efter en separation inte vilja umgås så mycket 
med sina barn och att tilldela pappan rollen som umgängesförälder blir därmed självklar, samt 
accepteras av både samhället och rättsväsendet. Kvinnans ställning som den primära föräldern 
konstitueras därmed som given. Verksamheten reproducerar och etablerar således de samhälleliga 
och rättsliga diskurserna om genus och föräldraskap. Att vara en umgängesförälder konstrueras 
av informanterna som att vara en icke-förälder. Papporna kan bli en viktig person i sitt/sina 
barns liv men kan inte uppnå status som förälder, ur varken en samhällelig eller en 
juridisk/rättslig synpunkt. Den samhälleliga diskursen om föräldraskap förutsätter som sagt en 
vardaglig kontakt med barnet för att ett föräldraskap skall kunna åstadkommas. Den 
juridiska/rättsliga diskursen etablerar ett föräldraskap utifrån tre premisser som skall uppnås för 
att ett föräldraskap skall bli till. Genom att ge omsorg, trygghet och god fostran uppfylls barnets 
grundläggande behov vilket därmed konstruerar det rättsliga föräldraskapet. Eftersom dessa tre 
rättsliga premisser förutsätter att en vardaglig kontakt med barnet så omöjliggörs ett föräldraskap 
som umgängesförälder.  

Det goda föräldraskapet reproduceras och etableras kontinuerligt genom verksamheten. De 
föräldrar vilka hamnar på verksamheten sägs inte uppfylla alla aspekter av ett gott föräldraskap. 
Det goda föräldraskapet förutsätter att det är barnet bästa som föräldrarna skall prioritera i en 
separation. I och med att föräldrarna istället fokuserar på själva konflikten blir barnets bästa det 
sekundära i separationen. Ett gott föräldraskap förutsätter även förmågan att kunna ge barnet, 
som ovan nämnt, omsorg, trygghet och fostran. I de fall där det föreligger ett övervakade 
umgänget bidrar även andra aspekter till att umgängesföräldern i dessa fall brister i sitt 
föräldraskap. Exempelvis kan barnet anses behöva skydd i umgänget men samtidigt vara av gagn 
att umgås med föräldern. Det goda föräldraskapet tillskrivs även konnotationer av genus. Utifrån 
att umgängesstöd många gånger är riktad mot pappan, vilket den studerade verksamheten påvisar, 
blir en förälders genus en förutsättning i konstrueringen av ett gott föräldraskap. Ett gott 
föräldraskap förutsätter inte att en pappa kan tilldelas gemensam vårdnad om ett barn. Om en 
mamma starkt motsätter sig gemensam vårdnad skapas en bild av hur skadligt det kan vara för 
barnet om delad vårdnad tilldöms. Motsättningarna upplevs som så starka att barnet riskerar ta 
skada av en ständigt pågående konflikt och i dessa fall tilldelas mamman ensam vårdnad, trots att 
pappan i egentlig mening inte brister i föräldraskapet. Mammans tolkningsföreträde påvisas 
kontinuerligt av informanterna i denna studie och präglar således föreställningen om mamman 
som den primära föräldern.  

Relationen mellan barn och umgängesförälder beskrivs som viktig, dock inte så pass viktig att 
det förutsätter att umgängesföräldern kan bli mer än en umgängesförälder. I de fall där det 
föreligger att barn och umgängesförälder ej känner varandra arbetar verksamheten aktivt för att 
etablera en relation mellan parterna. Det som framstår som det primära verksamheten arbetar 
utifrån är barnets rätt till båda sina föräldrar, det vill säga att det anses vara till barnets fördel att 
känna och ha kontakt med båda sina föräldrar.  
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Min studie visar att kunna utöva ett föräldraskap i verksamheten Umgängesstöd inte är 
möjligt, vilket beskrivs bero på bristen av de vardagliga rutinerna. Den korta stund föräldrar och 
barn umgås i verksamheten blir mer en rolig stund för barnen än det blir för föräldrarna att utöva 
någon form av föräldraskap. Trots samstämmigheten bland informanterna om omöjligheten att 
utöva ett föräldraskap genom verksamheten är det enbart mamman som reflekterar över den 
dikotomi detta medför till verksamheten. Det vill säga att verksamheten uttalar sig i domstol om 
umgängesföräldrars föräldraskap trots att man inte kan anses vara förälder i verksamheten. Detta 
bidrar till ett det finns en inneboende motsägelse i verksamheten som är svårt att komma ifrån. 
Att det enbart är mamman som reflekterar kring denna dikotomi kan tolkas som att det är 
mamman som upplever sig förfördelad av uttalandet i rätten medan papporna upplever det som 
en fördel. Därmed blir inte denna motsägelse en del i deras utsagor om verksamheten.  

Verksamheten Umgängesstöd har alla förutsättningar att bli en bra fungerade verksamhet. 
Dock finns det vissa aspekter som bör beaktas i den organisatoriska utformningen. Föräldrarna 
beskriver en viss brist i kommunikationen mellan verksamheten och klinterna. Eftersom 
personalen påvisar vikten av att skapa ett förtroende hos föräldrarna kan utebliven information 
påverka föräldrarnas förtroende gentemot verksamheten. Detta förtroende beskrivs som en 
förutsättning för att relationen och umgänget mellan barn och förälder skall fungera och således 
kunna övergå till att fortsätta utanför verksamheten. Det som även framhålls av föräldrarna är att 
personalen bör lyssna på båda parter eftersom det annars kan uppstå missförstånd och situationer 
som hade kunnat undvikas. Umgängesstöd har inte idag någon uppföljande verksamhet, detta är 
någonting jag anser bör finnas. Dels för att säkerställa hur verksamhetens syfte uppfylls och dels 
blir uppföljningen en trygghet för såväl föräldrar som barn. Min undersökning visar att det stigma 
som uppstår att behöva umgås med sitt/sina barn faktiskt kan bli ett hinder i att kontakta 
verksamheten igen om umgänget inte fungerar utanför. Hela den process föräldrarna går igenom 
i en separation beskrivs av informanterna som psykiskt påfrestande, vilket några föräldrar 
påpekar kan påverka om man rent psykiskt orkar höra av sig igen. Det upplevs som ett stort 
nederlag. Emellertid om en uppföljande verksamhet skulle finnas blir detta en del i 
verksamhetens utformning, vilket då minskar upplevelsen av utanförskap och stigmatisering hos 
föräldrarna. En uppföljande verksamhet kan även indikera om det arbete som utförs fungerar 
eller om någon form av förändring behövs i deras arbete. Den pappan som har avslutat sitt 
umgänge genom verksamheten påvisar behovet av en uppföljning då hans umgänge i dagsläget 
inte fungerar.  

Verksamheten Umgängesstöd påvisar den betydelse en förälder faktiskt har för sitt barn. De 
ungdomar i denna studie visar på att oavsett vad en förälder har gjort är det ändå bättre att träffas 
under liknande former som finns i verksamheten än att inte ha någon relation alls. Verksamheten 
Umgängesstöd blir en viktig social service ur barnens perspektiv. Den rådande normen i 
samhället är att det är till barnets fördel att ha kontakt med båda sina föräldrar. I de fall där 
relationer havererar, barn och förälder känner inte varandra eller där de föreligger ett 
skyddsbehov gentemot barnet kan en verksamhet som Umgängesstöd bibehålla eller etablera en 
relation mellan förälder och barn.  
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Sammanfattning 
Denna studies syfte är indelat i två delar där etableringen och reproduktion av ett gott 
föräldraskap är det första och hur ett föräldraskap görs som umgängesförälder är det andra. 
Verksamheten som står i fokus i studie bedrivs genom familjerätten och är en 
umgängesstödsverksamhet. Verksamheten hjälper föräldrar och barn som genomgår eller har 
genomgått en skilsmässa eller separation. Den hjälper även familjer där det har förekommit våld 
eller i de situationer där förälder och barn inte känner varandra. I många fall föreligger en stark 
konflikt mellan parterna vilket medverkar till samarbetssvårigheter i vårdnadsfrågor.  

I studien belyses vilka diskurser som verksamheten byggs upp av och hur dessa diskurser 
etableras och reproduceras genom verksamheten. Dessa diskurser beskriver även verksamhetens 
organisatoriska struktur. Diskurserna sammanvävs kontinuerligt och är beroende av varandra, 
vilket gör studien har ett intersektionellt perspektiv. Organisationen blir den arena där det är 
möjligt att påvisas hur intersektionalitetens sammanvävning av olika maktrelationer kan 
synliggöra. De maktfaktorer som har tillskrivits betydelse i verksamheten är viljan, klass och 
genus. Klinterna blir föremål för ett motivationsarbete där den rätta viljan skall skapas. Den rätta 
viljan bygger på en samhällig och juridisk diskurs där barnets bästa prioriteras och handlar om att 
ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Den rätta viljan beskrivs samstämmigt av alla informanter. 
Viljan blir en maktfaktor utifrån att den bestämmer vilka som hamnar på verksamheten 
Umgängesstöd. Den rätta viljan kopplas samman med vilken socioekonomisk klass föräldrarna 
tillskrivs, därmed blir även klass en maktfaktor som påverkar vem som kommer till 
verksamheten. Förmågan till konfliktlösning sammankopplas ej med föräldrar från en svagare 
socioekonomisk klass vilket därmed bidrar till att verksamheten reproducerar klassamhället. 
Vidare påvisar verksamheten vilken betydelse genus har i konstrueringen av ett föräldraskap. De 
som kommer till verksamheten är för det mesta pappor och detta kan ses som ett led i en 
kontinuerlig etablering av mamman som den primära föräldern. I sig medverkar denna etablering 
till att genus tillskrivs betydelse i verksamheten då förälderns genus påverkar vem som hamnar på 
den.   

Analysen belyser även att en umgängesförälder blir en icke-förälder, utifrån såväl en 
samhällelig som juridisk diskurs. Studien belyser hur kvinnan kontinuerligt konstrueras som den 
primära vårdnadshavaren, eftersom de fall där den ena föräldern tilldelas ensam vårdnad nästan 
alltid är mamman så är det således pappan som blir umgängesföräldern. Den vardagliga intima 
kontakten mellan förälder och barn tillskrivs av samtliga informanter som grundstenen i 
etablerandet av ett föräldraskap. I sig medverkar detta till etableringen av det omöjliga projektet 
umgängesföräldrar ställs inför då de måste omdefiniera sin föräldraroll genom inträdet som 
umgängesförälder. Av ungdomarna påvisar betydelsen av att ha kontakt och umgänge med sin 
pappa trots att detta umgänge har pågått under dessa former i snart ett decennium. Ungdomarnas 
berättelser belyser även att oavsett brott eller handling från en förälders sida är barn ändock i 
behov att ha någon form av kontakt eller umgänge med denna förälder.  
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