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Abstract 
The purpose of this essay was to enhance the understanding and knowledge about phenomenon 
access support. Access support means that a third person (contact person) must be present 
during access visits between a child and its parent, if it is necessary for the child’s security or 
because the child needs support. The study was based on qualitative interviews with four contact 
persons and two professional social workers, whose main task have been to support and, 
partially, coordinate the work of contact persons. During the interviews I put the focus on 
participant’s experiences and thoughts about the phenomenon access support. Two theoretical 
perspectives were used to analyze the empirical material. These were an experiential perspective 
and role perspective. The results showed that being a contact person required certain personal 
qualities and strategies for managing different situations during access. Generally, the access 
situations are often affected by problems between divorced parents and the lack of cooperation 
with other institutions, especially with the court. Parents and children can have different 
expectations of access support. Nevertheless, participants find the work as access support 
meaningful and valuable in terms of life experience. 
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1 Inledning 
Drygt 3 procent av barn i åldrarna 0-17 upplevde en separation under år 2005 (Statistiska 
centralbyrån, 2006). En skilsmässa är en smärtsam process för föräldrarna och för barnen. De 
flesta föräldrar lyckas trots sina plågsamma upplevelser och svårhanterade känslor att nå en 
samförståndslösning kring sina barn. En del separationer utmynnar dock i svåra konflikter 
mellan föräldrarna där frågorna som rör barnen blir till en del av dessa konflikter.  
 
Om oenighet råder kring barnets vårdnad, boende och umgänge, har föräldrarna rätt att vända 
sig till en allmän domstol för att få frågorna avgjorda genom en domstolsprocess. Domstolen 
(tingsrätten) kan då ge i uppdrag till socialnämnden i barnets hemkommun att göra en vårdnads-, 
boende- och umgängesutredning. Dessa tre frågor blir oftast mål för en utredning och kan tänkas 
utgöra tre olika perspektiv på barnets tillvaro efter föräldrarnas separation. I vissa fall kan 
umgängesfrågan lyftas fram särskilt. Lagstiftningen betonar barnets behov av kontakt med båda 
föräldrarna, vilket innebär att barnet har rätt att umgås med den förälder barnet bor inte med. 
Risken för att barnet kan fara illa ska dock vara avgörande (prop.2005/6:99). I särskilda 
situationer kan domstolen besluta om att en kontaktperson ska närvara vid umgängestillfället.   
 
Mitt val av detta uppsatsämne uppkom efter min andra praktiktermin vid en familjerättsenhet. 
En av mina uppgifter under praktiken var att fördjupa mig i vårdnads- boende- och 
umgängesutredningar. I ett antal utredningar hade domstolen beslutat om att ett umgänge mellan 
barnet och dess förälder ska ske i närvaro av kontaktperson (umgängesstöd). Jag har blivit 
intresserad av ämnet dels för att det inte berördes i någon större utsträckning under min 
utbildning, dels för att det är, enligt mig, en liten men viktig del av det sociala arbetet som utförs 
i Sverige.  Kontaktpersonen vid umgängestvister tycktes fylla en viktig funktion genom att vara 
en mellanled mellan barnet och umgängesföräldern. Samtidigt kunde uppdragen, där 
kontaktperson är involverad, vara krävande och svåra att utföra av olika skäl. Tidigare forskning 
om kontaktpersonernas upplevelser kring vad det innebär att vara kontaktperson är mycket 
begränsad. Denna studie kan därför ses som ett försök att uppmärksamma ämnet umgängesstöd 
och kontaktpersonernas arbetssituation samt behov. Det kan också vara av värde att 
systematisera de upplevelser som framkommer i studien för att skapa en grund för senare studier 
och även för att identifiera de aspekter av fenomenet som kan förbättras. Det är även viktigt att 
skapa en diskussion kring hur man på bästa sätt kan bemöta brukarnas – barnens och 
föräldrarnas – behov i denna insats.         
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

1.1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen och kunskapen om hur kontaktmannaskapet kan 
upplevas av kontaktpersoner vid umgängestvister och av samordnare som ansvarar för 
rekrytering av kontaktpersoner samt uppföljning av insatsen.  

1.1.2 Forskningsfråga   
Hur upplevs kontaktmannaskapet vid umgängestvister av ett urval kontaktpersoner och 
samordnare? Denna huvudfråga skall avgränsas till och belysas utifrån följande teman: 
 

• Kontaktpersonernas och samordnarnas upplevelser kring syftet med kontaktpersoner 
vid umgängestvister 

• Kontaktpersonernas och samordnarnas upplevelser kring kontakt med barn och 
föräldrar vid umgängestvister 

• Fördelar och nackdelar/begränsningar med att vara kontaktperson vid övervakade 
umgängen 

• Kontaktpersonernas och samordnarnas upplevelser av kontakten med socialtjänsten 
(samordnare) och domstolar.  

1.2 Centrala begrepp 
Begreppet kontaktperson återfinns i flera olika lagar och kan generellt definieras som en stöd- 
och avlastningsinsats för olika, i synnerhet socialt utsatta, samhällsgrupper (t ex missbrukare 
och funktionshindrade). Kontaktperson kan tillsättas som frivillig stödinsats för barn och unga i 
riskzonen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Denna studie fokuserar på kontaktperson som enligt 
domstolens beslut förordnas i vårdnads- och umgängestvister (Andersson & Arvidsson, 2001). I 
Nationalencyklopedin är ordet kontaktperson en benämning inom socialtjänsten på anställd eller 
frivillig medarbetare som har fått i uppgift att hjälpa en viss person eller familj med personliga 
eller sociala problem (Nationalencyklopedin). I texten använder jag mig även av beteckningen 
umgängesstöd, som har föreslagits av vårdnadskommittén (SOU 2005:43, s 171).     
 
Med samordnare menar jag personer, oftast yrkesverksamma inom socialtjänsten, som ansvarar 
för rekrytering, stöd och utbildning av kontaktpersoner inom en kommun. Det finns inte ett 
enhetligt sätt att organisera verksamheten och kommuner utformar det på olika sätt. I vissa 
kommuner har man en särskild grupp eller sektion som är avskild från handläggande 
sekreterare. Gruppen rekryterar, godkänner och ger en viss utbildning till kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer. I andra kommuner har man en särskild person som är ansvarig för rekrytering 
av kontaktpersoner/familjer. Inte sällan tar en handläggande socialsekreterare hand om 
rekryteringen och har kontakt med umgängesstöd. Socialsekreterarna kan ha uppdraget på hel- 
eller deltid (Andersson, 1992, s 23). Samordnarna som intervjuades i denna uppsats arbetar som 
familjehemssekreterare vars uppgift är att utreda familjehem, kontaktpersoner samt 
kontaktfamiljer i den valda kommunen. Familjehemssekreterarna har kontakt med 
kontaktfamiljerna och kontaktpersonerna under pågående uppdrag. Benämningen samordnare 
används genomgående i uppsatsen.    
 
Övervakat umgänge är ett umgänge mellan barnet och föräldern som sker i närvaro av en 
kontaktperson. Man erbjuder övervakning av barnet vid t ex misstanke om incest eller missbruk, 
om har funnits längre uppehåll i umgänget eller om det finns risk att barnet förs bort. 
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Kontaktpersonen kan tillsättas även när endast hämtning och/eller lämning av barnet behövs. 
(SOU 2005:43 s 665; Socialstyrelsen, 2004, s) 
 
En umgängestvist kan uppstå när oenighet mellan föräldrar råder avseende barnets umgänge 
med den föräldern som barnet inte bor med. Detta innebär inte att varje förälder som vill umgås 
med sitt barn ska kunna få umgängesfrågan reglerad av domstol, utan det gäller bara föräldrar 
som inte bor tillsammans med sitt barn. Talan om umgänge förs av en förälder som vill umgås 
med sitt barn (Socialstyrelsen, 2003, s 45). I detta arbete använder jag begreppet umgängestvist 
för att benämna en rättslig tvist mellan föräldrarna, som har resulterat i ett domstolsbeslut om att 
umgänge mellan barnet och umgängesföräldern ska ske i närvaro av kontaktperson.   
 
En (medveten) upplevelse är det som en individ är medveten om – det vill säga de åsikter, 
känslor och erfarenheter som rör individens upplevda och subjektiva verklighet. Begreppet 
används inom ett teoretiskt perspektiv som kallas för upplevelseperspektivet (Stevens, 1998, s 
162f).  

1.3 Statistik 
Socialstyrelsens rapport om insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen (SoL) år 2005 
visar att cirka 22 000 barn och unga i åldrarna 0-20 fick insatsen kontaktperson/-familj någon 
gång under året. Av de barn och unga som var föremål för insatsen var cirka 55 procent pojkar 
och 45 procent flickor. Insatsen kontaktperson vid övervakade umgängen räknas med i 
statistiken över den allmänna insatsen kontaktperson/-familj för barn och unga. Det blir därför 
svårt att uttala sig hur vanlig insats kontaktperson vid umgängestvister egentligen är. Enligt 
Andersson och Arvidsson är det inte heller någon uppgift som Statistiska Centralbyrån (SCB) 
frågar kommunerna om (Andersson och Bangura Arvidsson, 2006, s 32).  
 
Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att följa upp 1998 års förändringar i föräldrabalken 
(FB). Av denna orsak begärdes alla domar som meddelats efter huvudförhandling [i domstolen] 
och som rörde vårdnad, boende och/eller umgänge år 1999 (661 mål) och år 2002 (505 mål). 
Resultaten redovisades i en rapport som publicerades år 2004. I rapporten redovisas mål med 
1068 barn år 1999 och 786 barn år 2002. Fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn under 
båda åren. De flesta barn var mellan fyra och tolv år gamla. Det framgår att domstolarna har 
beslutat om övervakat umgänge, det vill säga när en kontaktperson är med under hela umgänget, 
för sex respektive nio procent av barnen. Två respektive fyra procent av barnen fick insatsen 
kontaktperson vid hämtning och/eller lämning (Socialstyrelsen, 2004, s 23).   
 
Länsstyrelsen i Halland granskade hur länets socialtjänst hade hanterat tingsrättsuppdragen om 
tillsättning av kontaktperson i umgängesärenden. Syftet med undersökningen var att få en bild 
av hur ofta man får i uppdrag att tillsätta kontaktperson vid umgängestvister, jämföra de olika 
kommunernas handläggning av ärenden, kontrollera om kommuner kunde verkställa tingsrättens 
beslut och ta del av socialtjänstens synpunkter på uppdraget. Handläggare i två kommuner 
(Halmstad och Kungsbacka) intervjuades och tolv akter i dessa kommuner granskades. De 
övriga fyra kommuner (Varberg, Falkenberg, Laholm och Hylte) ingick i undersökningen 
genom att besvara enkäter. Undersökningen omfattade år 2003 samt de åtta första månaderna av 
år 2004. Resultaten visar att antalet kontaktpersonuppdragen år 2003 uppgick till 25 sammanlagt 
för alla kommuner, medan 2004 var antalet uppdragen sammanlagt 12. Enligt respondenterna 
hade antalet ärenden varit oförändrat eller ökat. (Länsstyrelsen, 2005, s 2ff)   
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1.4 Lagstiftningen kring kontaktpersoner vid umgängestvister 
I lagstiftningen understryker man vikten av att barnet ska bevara nära kontakt med båda 
föräldrarna när dessa separerar. Ett beslut om umgänget ska grunda sig enbart på vad som är 
bäst för barnet. Samtliga omständigheter i varje enskilt fall ska beaktas (6 kap.§ 2a, §15 FB; 
SOU 2005:43, s 166).  
 
En domstol kan besluta att umgänge ska ske i närvaro av en av socialnämnden utsedd 
kontaktperson. Domstolen kan dock inte ålägga en socialnämnd att utse en kontaktperson och 
socialnämnden har inte befogenheten att ändra det som domstolen förordnat. Om en kommun 
inte kan hitta en lämplig person ska domstolen ompröva beslutet.  Man är medveten om att det 
råder oklarheter när det gäller medverkan av kontaktperson efter beslut av domstol, bl. a. när det 
gäller förhållandet mellan domstolen och socialnämnden och handläggningen vid 
socialnämnden när en kontaktperson ska utses. För att undvika liknande situationer bör 
domstolen, innan den beslutar om insatsen, ge socialnämnden tillfälle att yttra sig om den har en 
möjlighet att utse en kontaktperson eller om beslutets utformning bör ändras. (prop.1997/98 s 
77; prop. 2005/6:99; SOU 2005:43 s 172; Länsstyrelsen, 2005)  
 
I vissa fall kan föreskrivna tider för umgänget vara förhållandevis obekväma (kväll, helg) eller 
kan umgängestillfället sträcka sig i flera timmar, vilket kan innebära att det blir svårt att hitta en 
person som kan ställa upp. Domstolens beslut ska innehålla en detaljerad information om hur, 
när och i vilken utsträckning umgänget ska ske i närvaro av kontaktperson. Det är även viktigt 
att bestämma vad som är målet med umgänget och under vilka former övervakat umgänge ska 
upphöra, annars krävs det, om föräldrarna inte enas, ny rättegång för att ändra ett sådant beslut. 
(Breife, 2005; Socialstyrelsen, 2004, s 12) 

2 Forskningsområdet och kunskapsläget 
I början har jag sökt litteratur som behandlar insatsen kontaktperson vid umgängestvister 
(umgängesstöd) och särskilt arbeten som innehöll kontaktpersonernas upplevelser av sin roll. 
Det har visat sig att forskningen inom området var begränsad. Senare litteratursökning har 
därför inkluderat forskning om kontaktpersoner som frivillig insats för att stödja barn och 
ungdomar i riskzonen. Det har emellertid visat sig att det förekom stora skillnader mellan dessa 
två kontaktmannaskap när det gällde uppdragens ändamål. Kontaktpersonerna (och 
kontaktfamiljerna) som tillsätts som frivillig insats kan vara personlig stöd för en förälder. Man 
kan även avlasta föräldern genom att ta hand om barn under något dygn i veckan eller under 
helgen (Andersson, 1991, s 75). Kontaktpersonen kan etablera en vänskaplig kontakt med barnet 
eller ungdomen. Man kan bli en förebild för barnet. Kontaktpersoners – umgängesstödets - roll 
är att snarare vara neutral mot barnet och föräldrarna. Ändamålet är att ge barnet möjlighet att 
träffa sin förälder och att inte ta över förälderns roll. I vissa avseenden kan det finnas likheter 
mellan uppdragen, exempelvis familjens problematiska bakgrund. Skillnaderna mellan 
uppdragen ledde till att jag valde till sist att inte inkludera delar av studier om frivilliga 
kontaktpersoner i de avsnitt där jag behandlar olika frågor om t ex lagstiftning. Jag har dock valt 
att redovisa två arbeten som innefattar de frivilliga kontaktpersoners perspektiv på sin roll. Mitt 
antagande är att det kan finnas likheter mellan dessa två grupper av kontaktpersoner när det 
gäller deras motivering till varför de har valt att bli kontaktpersoner samt deras upplevelser 
kring samarbetet med socialtjänsten och andra institutioner och eventuellt andra aspekter. 
Resultaten från dessa studier ska dock ses med en viss försiktighet, eftersom de handlar om 
frivilliga kontaktpersoner. Det kan ändå bli av intresse att jämföra mina resultat med slutsatser i 
dessa studier så långt det är möjligt.    
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Forskningen som jag har funnit om kontaktpersoner vid umgängestvister behandlar 
kontaktmannaskapet ur huvudsakligen professionellas perspektiv. Jag har valt att redovisa 
tidigare forskning genom att formulera teman som berör kontaktmannaskapets olika aspekter 
och som beskrivs i de olika studierna. Min förhoppning är att med hjälp av temana göra det 
lättare för läsaren att jämföra resultatet som redovisas med det man funnit i tidigare forskning. 

2.1 Vad är syftet med insatsen? 
Orsakerna till att umgänget sker i närvaro av kontaktperson varierar. När föräldrars konflikt är 
djup kan ett barn behöva stöd i form av kontaktperson som hämtar och lämnar barnet hos 
respektive förälder och därmed förhindrar att konfliktskapande situationer uppstår. 
Kontaktpersonen kan fylla en viktig stödfunktion när barnet inte har träffat föräldern under en 
längre tid. Barnet kan ha träffat föräldern sporadiskt och därför kan det då behöva möta 
föräldern tillsammans med en person som det känner sig trygg med under en invänjningsperiod. 
(Sjösten 1998, s 95; Socialstyrelsen, 2004 s 23)  
 
Barnet kan även känna oro över umgänget som ibland kan förklaras med att boendeföräldern 
känner rädsla – befogat eller obefogat – för att umgänge kommer till stånd. Därför kan en 
kontaktperson förordnas under de första umgängestillfällena för att skapa trygghet för barnet. 
Umgängesstöd kan behövas när det finns risk att förälderns omsorgsförmåga är bristande, 
boendeföräldern har skyddade personuppgifter eller när umgängesföräldern har meddelats ett 
beslut om besöksförbud mot boendeföräldern. Det kan dessutom finnas misstankar om 
övergrepp, misshandel eller risk för att barnet förs bort. Samtidigt är avsikten med 
umgängesstödet inte att övervaka eller rent fysiskt hindra att barnet förs bort eller kränks på 
annat sätt. Om sådana risker förekommer, ska umgänget inte äga rum. (SOU 2005:43 s 174; 
Socialstyrelsen, 2004, s 23)  
 
I sammanställningen av föredrag och diskussioner från konferensen som anordnades av 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset på Sätra bruk Umgängesstöd – ur olika perspektiv år 2005, 
redovisas diskussioner kring kontaktmannaskapet vid umgängestvister. Konferensdeltagare var 
forskare och yrkesverksamma socionomer. Deltagarna ansåg att det fanns tre typer av umgänge. 
Det ena är stödjande umgänge där man vet att det ska fortsätta och att föräldrarna ska ta hand 
om barnet själva på sikt. Sedan finns det igångsättning av umgänge där barnet och pappan har 
tappat kontakten under flera år och där mamman inte har lämnat ut barnen. Pappor är därför i 
underläge. De känner sig svaga och de ”vågar inte”, men egentligen är de ”bra” pappor. 
Övervakat umgänge sker i ärenden med grövre problematik och det är inte alls säkert att 
umgängesföräldern ska få barnet själv någon gång. Det är därför bra för barnen att träffa sin 
pappa under former där de ser en annan bild av honom än den de kanske har fått beskriven. 
(Breife, 2005) 
 
Ett övervakat umgänge kan ske hemma hos umgängesförälder. Kontaktpersonen och barnet 
spelar spel tillsammans, tittar på TV, lagar mat och talar med varandra. I andra fall kan man 
träffas och göra något i staden, i parken, på ett café, McDonalds eller organisera en längre 
utflykt. Om det endast är hämtning/lämning, sker hämtningen vanligtvis hos boendeföräldern 
och överlämnandet av barnet – hos umgängesföräldern. Sedan hämtas barnet hos 
umgängesföräldern och lämnas hos boendeföräldern. (Andersson & Arvidsson, 2006, s 84) 

 10



 
 

2.2 Vilka familjer kan bli föremål för insatsen? 
Andersson och Arvidsson redovisade i sin studie Barnet mellan två föräldrar – om insatsen 
kontaktperson vid umgängestvister (2006) resultat av intervjuer med jurister, socialsekreterare i 
tre olika kommuner samt domare som hade erfarenhet av umgängesmål. I studien behandlar 
man kontaktmannaskapet ur olika perspektiv, bland annat hur uppdrag kan utformas och vilka 
svårigheter och fördelar som finns i arbetet. Det fanns inga entydiga svar i denna studie när det 
gällde familjernas socioekonomiska bakgrund. Intervjupersonerna betonade att umgängestvister 
oftast inte var klassbundna, utan det många gånger handlade om en kombination av olika 
problem och bekymmer i familjen i form av svåra konflikter, missbruk av alkohol eller 
narkotika, allvarlig psykisk störning, vilket ledde till att särskilda villkor ställdes på umgänget. 
Varken svenska familjer eller invandrarfamiljer var överrepresenterade i ärenden om 
umgängestvister. Det har dock funnits en risk att föräldrar med olika kulturella bakgrund kan 
hamna i en djup konflikt, eftersom deras syn på skilsmässan, kvinnans roll och barnens 
uppfostran krockar. (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 59ff) 
 
Av Allmänna Barnhusets föredragssammanställning framgår att det inte sällan förekommer våld 
– psykisk eller fysisk – i familjerna. De flesta familjer som får insatsen är invandrarfamiljer, där 
skilsmässan leder till stora konflikter. I vissa kulturer accepteras det inte att man skiljer sig, och 
det kan vara en skam i sig för föräldrarna att behöva träffas igen och samarbeta för barnens 
skull. Man påpekar också att det kan vara lättare att se invandrarmän mer olämpliga som 
föräldrar än svenska män. Det kan vara en förklaring till varför fler invandrarfamiljer får 
insatsen. (Breife, 2005)   

2.3 Varför blir man kontaktperson? 
Rekrytering av kontaktpersoner kan ske via en annons, genom att personer anmäler sig till 
socialtjänsten och visar sitt intresse att delta i olika uppdrag eller genom att föräldrarna föreslår 
en person från sin bekantskapskrets. Det kan finnas en ”bank” med personer, mest kvinnor, som 
kan ställa upp vid behov. Man kan använda sig av en redan anställd personal eller rekrytera 
externt. (Länsstyrelsen, 2005 s 6; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 85)  
 
Kontaktpersoner är både män och kvinnor, med lite övervikt för kvinnor, speciellt när det gäller 
småbarnsärenden. En del har erfarenhet av arbete med barn (inom till exempel barnomsorg) 
eller av socialt arbete, medan andra har en helt annan yrkesbakgrund eller studerar. 
Kontaktpersoner är både svenskar och personer med ursprung från andra länder. 
Kontaktpersoner motiverar sitt val med att de vill hjälpa andra, göra en insats eller att de har tid 
för det. (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 85; Andersson, 1992).  
 
G. Andersson (1992) skrev rapporten Stöd och avlastning. Vad vet vi om insatsen 
kontaktperson/-familj? Syftet var att redovisa vad man visste om insatsen. Tre olika grupper 
intervjuades. Första gruppen bestod av arbetsledare för sociala eller utrednings- och 
behandlingsgrupper. Därefter intervjuade man kontaktpersoner och kontaktfamiljer till 21 små 
barn fördelade i tre kommuner. Rapporten behandlar kontaktpersoner/-familjer som är en 
frivillig insats för barn och unga. Jag har därför valt att redovisa enbart kontaktpersonernas 
perspektiv. Samtliga intervjupersoner var kvinnor som hade egna barn eller erfarenhet av att 
arbeta med barn på något sätt. De flesta var verksamma inom vård- och omsorgsarbete. 
Kontaktpersonerna gav mycket enhetliga svar när det gällde deras val av kontaktmannaskapet. 
Man känner stort engagemang för barn, vill arbeta med barn. Intervjupersonerna känner stort 
engagemang för människor, de tycker att de har lätt att få människors förtroende eller anser att 
man ska ställa upp för varandra. Det hade dessutom att göra med hur man var uppfostrad, att 
man hemifrån fick uppfattningen att man ska värna om de svaga. Den privata livssituationen 
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gjorde att en del intervjupersoner hade utrymme för den här typen av medmänskligt arbete. 
(Andersson, 1992, s 48f) 
 
Tore Brännberg beskrev två projekt gällande syskonstöd i Göteborg i rapporten Mötet mellan 
profession och vardagsrelation (1999). Enligt Brännberg är det inte möjligt att dra entydiga 
slutsatser om att man blir kontaktperson på grund av ekonomisk ersättning. Arvodet är alltför 
litet för att man skulle besvära sig för att arbeta i påfrestande situationer. Brännberg hävdar att 
enligt solidaritetsmotivet vänder man sig altruistiskt till människor som man själv identifierar 
sig med (t ex kvinnor, invandrare). Brännberg hänvisar till sociologen Ph. Abrams begrepp 
status, som innebär att man vill hjälpa andra i syfte att öka den egna självuppskattningen eller 
erhålla en positiv respons från omgivningen. Studerande och arbetande uppfattade sitt 
deltagande i projektet som en del av egen meritering. Statusmotivet och solidaritetsmotivet är 
inte varandras motsatser, utan kan förstås som samverkande faktorer. (Brännberg, 1999, s 13)  

2.4 Stöd till kontaktpersoner och upplevelser av samarbetet med 
socialtjänsten 

Varje enskilt uppdrag bör innehålla ett skriftligt och detaljerat kontrakt där det skall framgå 
syftet med insatsen, vad kontaktpersonen ska vara vaksam på och hur man ska förhålla sig under 
umgänget. De som ansvarar för kontaktmannaskapet inom kommunen kan även ha hand om 
uppföljningar av uppdraget, där parterna får möjlighet att berätta hur umgänget har fungerat. 
(SOU 2005:43, s 176; Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 47)  
 
I förarbetena betonar man vikten av utbildning och kvalificerad handledning för 
kontaktpersoner. Uppdrag är komplicerade och särskilda krav ställs på kontaktpersonen. Hon 
eller han ska vara ärliga mot föräldrarna om någonting inte är bra och vid behov anmäla detta till 
socialtjänsten. Det finns ett behov att lära kontaktpersoner mer om konflikthantering. (Arvidsson 
& Bangura Arvidsson, 2006, s 82) 
 
Det kan vara positivt att anordna gemensamma träffar för kontaktpersoner för diskussioner och 
erfarenhetsutbyte. En sådan mötesform har tidigare efterlysts av en del kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer. Att kunna diskutera och bearbeta de egna känslorna och attityderna i samband 
med ett uppdrag, att möta människor som har varit med om liknande saker under 
kontaktmannaskapet kan vara viktigt. Det var dessutom betydelsefullt för några kontaktpersoner 
att bättre förstå sin roll i det sociala arbetet. (SOU 2005:43, s 177; Mossberg, 1985 s 4)  
 
Socionomen Elisabeth Hanes berättar om egna upplevelser i sin artikel Övervakat umgänge – en 
invecklad historia (Socionomen, 2004:6, s 15-18). Författaren är socionom. Hon arbetar som 
familjebehandlare i Stockholm och verkar som kontaktperson vid övervakade umgängen. Enligt 
Hanes besitter en kontaktperson värdefull information om samspelet mellan barnet och 
föräldern, vilket gör att det är nödvändigt att följa upp uppdragen och kunna diskutera det som 
har hänt. Författaren understryker vikten av ett nära samarbete med handläggarna som har hand 
om ärendet. 
 
Övervägande del av de tillfrågade kontaktpersonerna i G. Anderssons studie Stöd och 
avlastning: om insatsen kontaktperson/-familj (1992) uttryckte att samarbetet med 
socialförvaltningen var bristfällig på ett eller annat sätt. En intervjuperson upplevde att hon blev 
utlämnad åt sig själv och helst skulle vara osynlig. Bara när hon var tvungen, kontaktade hon 
socialsekreteraren. Några kontaktpersoner berättade att de var nöjda eller ganska nöjda med 
samarbetet, vilket av författaren tolkades som att det delvis kunde bero på att de inte hade något 
behov av samarbetet. Det var viktigt att ha någon för att kunna ”prata av sig”, rådfråga, och för 
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att känna sig uppskattad och behövd. De allra flesta efterlyste handledning och möjlighet att 
etablera kontakt med andra kontaktpersoner/-familjer. (Andersson, 1992, s 56-60) 

2.5 Kontakt med föräldrar och barn 
Kontaktpersonen träffar föräldrar och ansvariga socialsekreterare när uppdraget ska planeras. 
Föräldrarna har rätt att ta ställning till och acceptera utvald kontaktperson. De får tillfälle att 
bilda sig en egen uppfattning om kontaktpersonen och kan få information om vad som gäller. 
Vissa socialsekreterare i Länsstyrelsens undersökning av kommuner i Hallands län uttryckte att 
föräldrarna i princip inte kunde välja kontaktperson, men socialtjänsten försökte i möjligaste 
mån att tillmötesgå föräldrarna. I några kommuner hade man erfarenheter av att föräldrarna 
själva föreslog en lämplig person, som då kunde utses som kontaktperson efter att bedömning av 
lämpigheten gjordes. Däremot godkände man aldrig en person som bara den ena föräldern vill 
ha. (Länsstyrelsen, 2005, s 7) 
 
Enligt Andersson och Bangura Arvidsson (2006) upplevde professionella socialsekreterare att 
det var vanligt att umgängesföräldern såg kontaktpersonens medverkan som enda möjlighet att 
träffa sitt barn och därför var positiv till detta. Boendeföräldrar, som ofta var mammor, försökte 
att förhala umgänget på olika sätt, till exempel genom att säga att barnet egentligen inte ville 
träffa sin far. Intervjupersonerna nämnde att boendeföräldrar kunde uppleva att de var tvungna 
att samarbeta. I andra fall kunde boendeföräldern begära att kontaktpersonen förordnades för att 
undanröja sin egen oro över umgänget. Intervjupersonerna tyckte att föräldrarnas inställning till 
umgänget berodde mycket på kontaktpersonens förmåga att skapa förtroende till och kunna 
samarbeta med parterna och barnet. Om boendeföräldern såg att barnet mådde bra av umgänget, 
kunde hon känna sig mindre ångestfylld. Kontaktpersonen kunde vara den som tryggade 
situationen och även i vissa fall skapade en process som ledde till en förändring och förbättring. 
I andra situationer var kontaktpersonens roll att avgöra om umgänget kan komma till stånd alls, 
särskilt om föräldern var påverkad av alkohol eller medicin. Om relationen till kontaktpersonen 
inte fungerade, kunde en förälder begära att byta ut henne. Barnen kunde se på kontaktpersonen 
som en trygghet och även vara tydliga med att de gick med på att ha umgänge bara om 
kontaktpersonen var med. Intervjupersonerna upplevde att ibland var det viktigare för ett barn 
att träffa kontaktpersonen än umgängesföräldern, eftersom det innebar att ha en annan vuxen att 
tala med om föräldrarnas konflikt. En del barn tyckte om sina kontaktpersoner, men känslan av 
att föräldrarna inte accepterar dem, kunde leda till att kändes slitigt för barnen att följa med 
kontaktpersonen. Det fanns dessutom risk för att barnen kunde ha påverkats av boendeförälderns 
inställning till umgänget och kontaktpersonen. (Andersson & Arvidsson, 2006, s 70, 74, 76f) 
 
Hanes (2004) upplevde att det oftast pappan som brukade vara är den ilskna och kränkta parten. 
Kontaktpersonen uppfattades som en representant för det ”dömande” samhället. Det skylldes på 
boendeföräldern, att man var tvungen att sitta ”med en dum tant”. Mammorna kunde å sin sida 
vägra att släppa barnen och var mycket oroliga inför umgänget. Barnen hade varierande 
inställning till umgänget och därmed till kontaktpersonen. Vissa barn mådde otroligt illa inför 
umgänget, medan andra uttryckte tydligt att de ville träffa umgängesföräldern. (Hanes, 2004, s 
15, 18)  
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2.6 Vad har kontaktpersonen för roll? 
Hanes (2004) beskrev att hon försökte vara diskret, gjorde så lite som möjligt under umgängena 
och lät umgängesföräldern ange tonen. Ville föräldern att man skulle delta aktivt, var det inget 
som hindrade att man gjorde det. Risken fanns annars, enligt författaren, att kontakten mellan 
barnet och föräldern blev lidande. (Hanes, 2004, s 17)  
 
Deltagarna i Allmänna Barnhusets konferens tyckte att man även skulle behöva arbeta mer 
pedagogiskt under umgänget, när man såg att det inte fungerade i rummet med samspelet mellan 
förälder och barn. Man kan, genom reflektion, se vad som fungerat mindre bra sist i umgänget 
och fråga sig vad kan förbättras. Det kan dock vara svårt att förena det pedagogiska arbetet med 
tingsrättsdomarna, som kan vara ganska fyrkantiga. (Breife, 2005) 
 
Kunskapsöversikten Vad vet vi om insatsen kontaktperson/- familj? (2001) skrevs av G. 
Andersson och M. Bangura Arvidsson. Studien behandlar en annan sorts kontaktmannaskap 
som en förebyggande insats som bygger på frivillighet och avser barn, unga och deras familjer. 
Författarna sammanställde bland annat resultat från C- och D-uppsatser som handlade om 
insatsen kontaktperson/-familj. Sammantaget var det 18 uppsatser som innehöll, förutom andra 
perspektiv, kontaktpersonernas upplevelser. Det framgår att det viktigaste i uppdraget var att 
arbeta med barnen, men kontakten med föräldrarna var också viktig genom att man kunde 
avlasta boendeföräldern. Andra kontaktpersoner ansåg sin uppgift vara en vuxenkamrat för 
ungdomar. De strävade efter att leda ungdomarnas intresse mot något konstruktivt och hjälpte 
ungdomarna att hitta intressanta aktiviteter och sysselsättningar. Man skulle vara en förebild, 
gränssättare och kompis. (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001, s 53f)    

2.7 Svårigheter och dilemman 
Socialsekreterare i flera studier upplevde att ärenden där kontaktperson tillsattes, var oftast 
väldigt svåra att handlägga på grund av problematiken i familjen. Därför var kontaktpersonernas 
uppdrag ofta förknippade med olika dilemman. Svårigheterna kunde vara av mer organisatorisk 
karaktär, t ex när domstolen inte föreskrev när uppdraget skulle avslutas. En ”skräckscenario” 
var ett uppdrag som varade i åratal utan att någon uppföljning eller ändring från tingsrättens sida 
skedde. Man ansåg att domstolarna verkade ha en rent instrumentell syn på umgängen. Det 
rättsliga perspektivet dominerade i sådana tvistemål och det psykosociala perspektivet fick oftast 
”stryka på foten”. Det blir oklarheter kring vad som ska gälla under umgänget utan någon 
behandling eller processbearbetning inskrivet. (Andersson & Arvidsson, 2006, s 88; Hanes, 
2004, s 16) 
 
Enligt socialsekreterarna i Andersson och Bangura Arvidsson studie (2006) behöver en 
kontaktperson upprätthålla en neutral relation till barnet samt boende- och umgängesförälder. 
Det fanns risk för att kontaktpersonen drogs in i föräldrarnas konflikt och även blev partisk, 
oftast med umgängesföräldern, eftersom det är honom man träffade mest. Kontaktpersonen 
riskerade att bli medlare mellan föräldrarna genom att alltmer engagera sig i konflikten. Inte 
sällan upplevde kontaktpersoner rädsla och kände sig otrygga, mestadels på grund av 
föräldrarnas märkliga beteende under umgänget. Orsaken till beteendet kunde exempelvis vara 
psykiska problem hos umgängesföräldern. Klara regler om sekretess i detta område saknas, 
vilket innebär att kontaktpersonerna ofta inte får den information om föräldrarnas problem, som 
de behöver för att kunna hantera oväntade situationer. Detta kan även skapa oklarhet om 
uppdraget handlar om stöd eller skydd och kontroll. Om det är fråga om skyddat boende, blir det 
kontaktpersonens uppgift att inte röja adressuppgifterna genom att övervaka att barnet inte 
berättar för umgängesföräldern om vilket dagis eller vilken skola det går i. En kontaktperson kan 
kallas som vittne i domstol. Det kan då vara svårt att vara neutral, för man måste kunna säga 
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ifrån om något inte fungerar, man måste berätta vad som sker. Det kan dock också vara positivt, 
eftersom umgängesföräldern som har känt sig misstrodd kan höra bra berättelser om hur 
umgänget har utfallit, vilket kan öka umgängesförälderns självförtroende och också minska oron 
hos boendeföräldern (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 87-91) 
 
Respondenterna i Länsstyrelsens undersökning uppgav att ett umgänge med kontaktperson 
aldrig kunde jämställas med ett vanligt umgänge. Det är till nackdel när föräldrarna och barnet 
är emot ett umgänge. Man måste fråga sig om ett umgänge alltid är till barnets bästa, särskilt i 
de fall när barnet blivit vittne till misshandel eller själv har blivit utsatt för våld eller levt med en 
förälder som är missbrukare. Det kan bli ett tvång för barnet. Man uppger att det kan finnas 
brister i planering av uppdragen, till exempel efter att kontaktpersonen utses, förvissar man sig 
inte om plats, eventuellt tillgång till särskild lägenhet etc. Det kunde vara otydligt om den 
enskilde exempelvis skulle betala egna resekostnader etc. Det kunde även vara svårt att hitta en 
lämplig kontaktperson. (Länsstyrelsen, 2005, s 9) 
 
Efter att ha arbetat som kontaktperson i flera år är E. Hanes tveksam om ett övervakat umgänge 
är alltid bäst för barnet. En del barn känner en stor rädsla inför umgänget och vill egentligen inte 
träffa sin förälder (oftast pappa). Barnets ovilja och rädsla påverkar kontaktpersonens inställning 
till umgänget. Man är ensam i umgänget mellan barnet och fadern och man kan ibland känna sig 
hotad av föräldern. Det kan vara väldigt svårt att praktiskt förhindra umgängesföräldern från att 
föra bort barnet. (Hanes, 2004, s 17)  

2.8 Fördelar  
Intervjupersonerna i Anderssons och Bangura Arvidssons studie (2006) ansåg att i stort tyckte 
föräldrarna att det hade varit bra med att ha en kontaktperson. Umgängesföräldern kunde 
uppfatta kontaktpersonen som en hjälp för att få kontakt med sitt barn, medan boendeföräldern 
tyckte att det var positivt att barnet hade tillgång till en stödjande person i umgänget. Dessutom 
kunde föräldrarna slippa att träffa varandra, vilket förhindrade onödiga konfrontationer. 
(Andersson och Bangura Arvidsson, 2006, s 77f) 
 
Det positiva är att barnet får träffa föräldern, vilket utan kontaktpersonen inte skulle vara 
möjligt. Det är möjligt att träffa föräldern under trygga förhållanden. Det är en skydd för barnet. 
Till fördel för umgänget är att kontaktpersonen får relevant information om sättet på vilket 
uppdraget genomförs (Länsstyrelsen, 2005, s 8). I Anderssons studie upplevde de ”frivilliga” 
kontaktpersonerna att det är en bra insats de gör, speciellt för barnen. Man tyckte att man 
arbetade förebyggande – denna frivilliga insats kanske gjorde att barnet inte behövde 
familjehemsplaceras. Det var också till fördel för föräldrarna, som fick stöd och avlastning. 
(Andersson, 1992, s 61)  

3  Teoretiska perspektiv 
Det primära syftet med uppsatsen har varit att studera informanternas upplevelser – tankar, 
känslor och erfarenheter - kring fenomenet kontaktmannaskap vid övervakade umgängen. 
Uppsatsens resultat kommer att tolkas utifrån ett upplevelseperspektiv och rollteori. Dessa 
teorier lämpar sig för en kvalitativ analys. Med hjälp av teoretiska aspekter inom 
upplevelseperspektivet kan man begreppsligt beskriva hur en människa upplever världen. Jag 
kommer att använda mig av en teori om personliga konstruktioner. Teorin utgör en del av 
upplevelseperspektivet. Sedan kommer jag att beskriva existentiella aspekter av 
intervjupersonernas upplevelser av världen. Dessa aspekter är val och meningsfullhet. (Stevens, 
1998, s 388f) 
Rollteorin kan tillhandahålla en social förklaring som komplement till psykologiska synsätt på 
personligheten. Fokus ligger på människors samspel och vilka konsekvenser samspelet kan 
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medföra. Rollperspektivet kan hjälpa oss att förstå relationer och även personlighet. Rollteorin i 
socialt arbete kan generellt bidra till en ökad förståelse av relationer utan att man lägger skulden 
på någon av klienter. Den är lätt att förstå och använda sig av vid analyser av grupprocesser 
(Payne, 2002, s 221, 224). Nackdelar med rollteorin är att den kan vara för generell och därmed 
svår att tillämpa när man vill analysera ”djupet” i individernas berättelser.  
 
Upplevelseperspektivet kommer i denna studie förhoppningsvis att vara till hjälp för att öka 
förståelsen av hur man konstruerar sina upplevelser och vilka faktorer som inverkar på den här 
processen. Rollteorin kan kasta ljus på det mänskliga samspelets och relationers betydelse för 
intervjupersonernas upplevelser. I de tidigare studierna om kontaktmannaskapet har resultaten 
inte behandlats utifrån dessa analysverktyg. Genom att använda mig av de två teorierna är min 
förhoppning att belysa resultaten utifrån olika perspektiv och därmed höja arbetets trovärdighet 
(Larsson, 2005, 33f). 

3.1 Upplevelseperspektivet 
Upplevelseperspektivet är ett individfokuserat perspektiv, som grundar sig på tre filosofiska och 
metodologiska angreppssätt - existentialismen, humanismen och fenomenologin. Enligt 
upplevelseperspektivet är människa en aktiv och intentionell agent som engagerar sig i och 
påverkar världen. Stevens (1998) beskriver att vårt liv är målinriktad och vi är i de flesta 
situationer medvetna om våra mål och syften. I vissa fall kan vi utföra handling omedvetet, utan 
att veta att vi gör det med någon speciell avsikt. Även om vi kan styra våra handlingar mot ett 
mål, besitter vi inte total, utan en begränsad, situationsbetingad frihet. Upplevelseperspektivet 
innehåller inte någon konkret och sammanhängande uppsättning forskningsresultat på samma 
sätt som studier av social kognition, men den inbegriper flera viktiga verk och idéer som 
behandlar begreppet jaget. (Stevens, 1998, s 166ff) 

3.1.1 Det mänskliga medvetandet 
Varje individ upplever den objektiva världen utifrån sitt eget perspektiv och det viktigaste 
instrumentet som hjälper oss att förstå och förhålla sig till omgivningen är medvetandet. Vårt 
reflexiva medvetande – att vara för sig - skiljer oss från ting och djur, vilka är-i-sig, det vill säga 
de bara existerar. Människor kan vara självmedvetna och medvetna om deras känslor och tankar, 
vilket leder till att de kan föreställa sig olika möjligheter samt förneka, ifrågasätta och fantisera. 
Genom att inse att det finns olika alternativ för exempelvis vårt handlande, kan vi styra och 
förändra vårt liv och även vår omvärld.(Stevens, 1998, s 166ff; Payne, 2002, s 239f; Helleday et 
al, 2005, s 46-50)  
Medvetandet är personligt och privat och vi kan inte direkt erfara andras medvetande. Vi antar 
däremot att andra människor liknar oss eftersom de har ett medvetande. Vi kan kommunicera 
med varandra bara om vi utgår ifrån att den andre har ett medvetande. Antagandet om att det 
existerar ett medvetande, förståelse och ett jag hos andra människor, kallas för intersubjektivitet, 
vilket är ett viktigt begrepp inom existentialismen och fenomenologin. En förmåga att bli 
medveten om sig själv som upplevande och levande varelse inspirerar oss att reflektera kring så 
kallade existentiella frågor. Vi är inte jämnt upptagna av frågorna, men dessa finns inneboende i 
människors livsvillkor, oberoende om vi är medvetna om detta eller inte. Val och beslut samt 
meningsfullhet är några exempel på de existentiella frågorna. (Stevens, 1998, s 188, 204)  
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3.1.2 Val och beslut 
Stevens (1998) resonerar kring vår upplevelse av att vi kan styra och välja i vårt liv och de 
mångfaldiga faktorer som vi styrs och påverkas av. Dessa faktorer kan vara biologiska, 
kulturella etc. Det är uppenbart att en rad omständigheter styr vår förmåga att välja och avgör 
vilket alternativ vi finner lämpligast i en given situation. Friheten är situationsbetingad. Även 
vår förmåga att välja är oss påtvingat. Inom det existentiella och fenomenologiska synsätten 
menar man att vår frihet och determinismen är oupplösligt förenade med varandra. Stevens 
kallar valfriheten för autonomi. Upplevelsen av autonomin inbegriper dels reflektion över de 
alternativ som står oss till buds i en viss situation, dels en förpliktelse eller ett åtagande till något 
av dessa alternativ. Vi åtar oss – blir ansvariga – när vi väljer ett visst alternativ. En del 
människor har det dock svårt att acceptera sin frihet att välja och faktumet att de bär ansvaret för 
valet, vilket leder till att de känner rädsla och ångest inför valet. I vissa fall kan ansvaret över 
föras till andra, människor kan vägra göra beslut eller uppvisa ett tvångsmässigt beteende. Man 
utgår ifrån att människan trots olika faktorer kan uppleva autonomi; att anta att man besitter en 
sådan. Om vi uppmärksammar faktorer och omständigheter som inverkar på situationen, får vi 
större möjlighet att motverka deras effekter och förverkliga alternativa mönster om vi så vill. 
Upplevelsen av autonomi kan skapa ett engagemang som gör att vi handlar i enlighet med vårt 
val.(Ibid., 218-223) 

3.1.3 Meningsfullhet 
Meningsfullhet handlar om att söka mening i vårt liv och i upplevelsevärld. Man upplever 
meningsfullheten när erfarenheter och upplevelser är relevanta. Källor till meningsfullheten kan 
till exempel vara ett tillfredställande av kroppsliga behov. Människor förmår att lära sig och 
skapa betydelse i livet utifrån deras tidigare erfarenheter. Kulturella traditioner hjälper oss skapa 
mening i de olika aspekterna i vårt liv. I det moderna västerländska samhället spelar de 
kroppsliga, kulturella och religiösa faktorer inte så stor roll som förr. Stevens hävdar att 
meningsfullheten i vårt samhälle är kulturellt konstruerat. De skapas i samspel och i relationer 
till andra människor i alla de aktiviteter som finns i kulturen. Meningsfullheten idag finner vi i 
människors vardag i form av familj, arbete, fritid och materiella tillgångar. Man kan till slut inse 
att det inte finns en absolut mening med livet. Den mening som vi skapar, formas utifrån olika 
omständigheter och erfarenheter som tillhör vårt liv och vår upplevelsevärld. Det är därför ingen 
annan än vi själva som skapar mening utifrån det att vi är biologiska, sociala och upplevande 
varelser. (Stevens, 1998, s 226-229)  
 
Man kan hitta mening med livet på olika sätt. Ett sätt är att sträva efter att förverkliga sin inre 
potential genom att frigöra sig och lita på att ens egen intuitiva visdom utvecklas i riktning mot 
ett mer fullödigt vara. Kreativiteten kan också vara ett sätt att skapa mening. Med kreativiteten 
menar man i detta sammanhang en generell glädje över att leva, att göra saker och relatera till 
allt som sker på ett fantasirikt och spontant sätt. En tredje sätt att uppleva mening är att tjäna 
andra och försöka göra världen till ett bättre ställe att leva på, med andra ord att vara altruistiskt 
och uppleva starkt engagemang i en sak.(Ibid., 230) 
  
Upplevelseperspektivets viktigaste ”analysenheter” är således en människas upplevelser kring 
verkligheten. Själva upplevelsen konstrueras utifrån förhållandet mellan det upplevande 
subjektet och dess omgivning, som består av andra människor det upplevande subjektet 
interagerar med. Man inriktar sig på mening och betydelse, tankar och känslor, som rör ett 
upplevt fenomen och som konstrueras av individen med hjälp av medvetandet. Det finns ett 
antal teorier som tillhandahåller idéer om hur man kan analysera upplevelser. En av dessa teorier 
handlar om personliga konstruktioner och kommer att beskrivas nedan (Ibid., 163, 168) 
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3.1.4 Kellys teori om personliga konstruktioner 
Den amerikanske psykologen George Kelly utvecklade en metod som skulle hjälpa psykologer 
med experimentellt och forskningsinriktat synsätt i deras möten med klienter förstå och tolka 
klienternas personliga livsvärldar. Teorin går att tillämpa både när man vill kartlägga generella 
mönster av människornas upplevelser och när man vill särskilja det specifika och det 
individuella i varje individs upplevda verklighet. Teorin anses utgöra en brygga mellan den 
kognitiva och den fenomenologiska psykologin. (Stevens, 1998, s 179) 
 
Det viktigaste begreppet i teorin är personliga konstruktioner. Varje individ skapar sin 
upplevelsevärld med hjälp av konstruktioner. Dessa är bipolära konstruktioner, som står för de 
diskriminationer individen gör i sin upplevelse av världen. Konstruktioner är inte egenskaper 
som en människa har. Individens bakomliggande upplevelser och erfarenheter avgör vilka 
konstruktioner man använder sig av. Konstruktioner kan således påverkas beroende på de 
erfarenheter man får. Man utvecklar konstruktioner genom aktivt deltagande, forskning och 
ifrågasättande av verkligheten. Detta härrör från övertygelsen om att människan är en aktiv 
skapare av sitt sätt att betrakta världen, det är inte världen som skapar människans synsätt. De 
flesta människor är inte medvetna om vilka konstruktioner de använder sig av för att skapa 
mening i sina upplevelser. En konstruktion har en fokus och ett tillämpningsområde, vilket gör 
att konstruktioner är lättare att tillämpa i vissa sammanhang och svårare i andra. Konstruktioner 
är individuella och vissa av dem är mer centrala än andra i en människas upplevelsevärld. 
Samtidigt kommer en människas personliga konstruktioner att överlappa de konstruktioner 
andra människor använder, vilket kallas för kollektivitet. Kollektiviteten bygger på 
kommunikationen mellan människor – man använder sig av liknande konstruktioner för att 
kunna kommunicera med andra. Konstruktionerna kan skilja sig åt beroende på i vilken 
utsträckning de är genomträngliga (permeabla). En konstruktion kan förändras och utvecklas 
utifrån de erfarenheter vi får. Konstruktioner är specifika för vissa sociala sammanhang och de 
hämtas från andra människor och media (TV, tidningar etc.). (Ibid., 183-186) 

3.2 Rollteori 
Rollteori har kopplingar till socialpsykologiska idéer om relationers och det mänskliga 
samspelets betydelse för människors identitetsutveckling samt till systemteoretiska antaganden 
om att människan är en del av flera system. Socialpsykologin framhåller hur relationer skapas 
och hanteras av människor i olika sociala situationer samt behandlar identitetsfrågor i samband 
med stämpling, gruppbeteende och miljöns inverkan. (Payne, 2002, s 219)  
 
Samhället är en organisk enhet, där delarna, grupperna, fyller olika funktioner och därmed 
bidrar till systemets balans och harmoni. Systemet kan bli harmoniskt när individerna i de olika 
grupperna är överens om vilka värden i gruppen är viktiga och när man har klart för sig hur man 
ska agera enligt gruppens förväntningar. Individen intar olika roller i de olika grupperna utifrån 
de förväntningarna som finns i varje grupp. Individen har således olika positioner. Varje 
position är förknippad med en roll, som i sin tur skapas av olika förväntningar och beteenden 
som hör ihop med olika positioner i olika sociala strukturer. Roller ska alltid ses i sammanhang 
med relationer, eftersom roller går alltid att definiera bara utifrån relationer. Andra reagerar på 
oss utifrån deras uppfattning av våra roller, vilket påverkar vår bild av oss själva, våra roller och 
av de andras uppfattningar. (Hutchison, 1999, s 40; Nilsson, 1996, s 174; Payne, 2002, 222) 
 
Rollteorin är mer ett samlingsbegrepp än en teori, men den går ut på att förklara människors och 
gruppers handlande utifrån de roller individerna går in i. Det finns ett antal olika roller och det 
kan finnas svårigheter med att förena dessa. Vissa roller kan vara tillskrivna (ens roll som 
kvinna, mörkhyad mm), andra kan vara förvärvade utifrån det vi har gjort (att avlägga en 
examen eller att arbeta som socionom). En rolluppsättning innebär ett antal roller som 
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förknippas med en viss social position och genom att inneha en sådan position har man tillgång 
till dessa roller. Genom att vara student förväntas man också att närvara vid obligatoriska 
seminarier och klara tentamen och omgivningen kan förvänta sig att studenten ska få bättre 
arbete etc. Vår uppfattning om olika roller påverkar det hur vi hanterar olika förändringar och 
situationer. Rollkomplementaritet innebär att roller, individens beteende och förväntningar 
stämmer överens med varandra och omgivningens förväntningar. Om däremot en roll är 
oförenlig med en annan roll, uppstår en rollkonflikt. En inter-rollkonflikt är en konflikt mellan 
olika roller som en person innehar då dessa roller är oförenliga. En intra-rollkonflikt uppstår när 
olika individers uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt (Payne, 2002, 222f). 
Rollambiguitet innebär att man inte har klart för sig vilka krav ställs för att kunna agera utifrån 
en viss roll. Man vet inte riktigt hur rollen ska utformas eller att de egna och andras 
förväntningar inte överensstämmer. Hutchison urskiljer överbelastade roller (”overloaded 
roles”). Detta är en uppsättning roller som är krävande och därmed överbelastar individen. 
Rollkrav innebär att individen får för många eller för svåra uppgifter att utföra, vilket leder till 
att individen upplever en inre konflikt. (Hutchison, 1999, s 42; Nilsson, 1996, s 174f) 

4 Metod 
I detta avsnitt redogör jag för hur jag har gått tillväga då jag har samlat och analyserat mitt 
material.   

4.1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska grund 
Jag har valt att utgå ifrån ett fenomenologiskt och ett hermeneutiskt perspektiv i uppsatsen. Med 
hjälp av fenomenologin kan man på ett vetenskapligt sätt studera människors upplevelser av sin 
livsvärld. En människa har en förmåga att beskriva hur hon upplever ett fenomen. Upplevelserna 
är subjektiva och uppstår i mötet mellan individen och omvärlden. Ett fenomenologiskt 
förhållningssätt innebär att forskaren är öppen inför berättarens upplevelser. Hermeneutik 
handlar om tolkning och förståelse av en texts mening. Tolkning av en text sker genom att man 
växlar mellan del- och helhetsperspektiv (denna process kallas för den hermeneutiska cirkeln). 
Textens enskilda delar eller centrala teman tolkas för att ge en uppfattning om texten som 
helhet. Utifrån dessa tolkningar relateras helheten återigen till delarna etc. Inom hermeneutik 
hävdar man också att människas tänkande inte kan studeras isolerat, den påverkas av människas 
bakgrund, historiskt sammanhang och tidigare erfarenheter. (Olsson, 2007, s 105, 100f) 
 
Dessa två vetenskapsfilosofier kan uppfattas som motsägelsefulla. Fenomenologin utgår ifrån ett 
antagande om att forskaren kan förhålla sig neutral till intervjupersonernas berättelser medan 
hermeneutiken utgår ifrån att man hela tiden gör tolkningar av verkligheten. Forskaren hör och 
samtidigt tolkar berättelser som hon eller han tar del av (Kvale, 1997; Larsson et al., 2005). Jag 
har försökt att kombinera dessa två vetenskapsfilosofier i olika stadier av detta arbete. I 
intervjuer och vid koncentrering av de utskrivna texterna, kommer jag att följa den 
fenomenologiska metoden, som innebär att forskaren kan komma åt berättelsernas mening 
genom att förlita sig på intervjupersonernas utsagor. Det hermeneutiska förhållningssättet, som 
framhåller tolkning av texternas mening och betonar vikten av forskarens förkunskaper, kommer 
att tillämpas i analysen av texterna utifrån de valda teorierna.  
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4.1.1 Förförståelse  
Min förförståelse av kontaktmannaskapet vid umgängestvister bygger i första hand på mina 
erfarenheter som praktikant vid en familjerätt. Under min praktik hade jag möjlighet att läsa 
uppdrag där domstolen beslutar om ett umgänge i närvaro av kontaktperson samt lämning och 
hämtning av barnet där kontaktpersonen medverkar. De slutsatser jag drog var att kontaktperson 
tillsattes i fall där konflikten mellan föräldrar var särskilt svår eller när modern hade fått 
skyddade uppgifter på grund av hot och misshandel från faderns sida. Jag har därför upplevt att 
uppdragen ställer särskilda villkor på kontaktpersoner. Jag funderade även på om 
kontaktpersonerna upplevde att något var positivt med deras arbete. Vidare har min förförståelse 
utvecklats mot bakgrund av tidigare studier om kontaktmannaskapet, som jag har läst och 
sammanställt inför intervjuerna.  

4.2 Urval 

4.2.1 Litteratursökning och urval av litteratur 
En litteratursökning genomfördes i syfte att få kunskap om vilka vetenskapliga studier och 
artiklar som skrivits inom området. Tidigare forskning sammanställdes inför intervjuerna med 
informanterna. Jag sökte litteratur via elektroniska databaser (Libris, Artikelsök) och 
bibliotekskataloger (Stockholms universitets biblioteks katalog inklusive Socialhögskolans egna 
bibliotek, Stockholms stadsbiblioteks katalog samt Kungliga bibliotekets katalog Regina) samt 
via diverse sökmotorer på Internet. De elektroniska databaserna är tillgängliga på Stockholms 
universitets biblioteks hemsida. Följande nyckelord användes vid sökningen i databaserna och i 
katalogerna: kontaktperson*, umgängestvist*, umgänge*, övervakade umgängen, övervakat 
umgänge, supervized visits*, access visit*. När jag fick resultat av sökningarna, gick jag igenom 
sammanfattningar av de olika studierna och artiklarna för att bedöma i vilken utsträckning dessa 
var relevanta för mitt arbete. När det visade sig att det var ett fåtal undersökningar som handlade 
om kontaktmannaskapet vid umgängestvister, bestämde jag mig för att utvidga litteratursökning 
genom att inkludera studier om kontaktpersoner som en frivillig insats (se avsnittet Tidigare 
forskning). 

4.2.2 Urval av intervjupersoner 
Jag har valt att intervjua fyra kontaktpersoner och två samordnare. Socionomer på min andra 
praktikplats föreslog att kontakta en familjehemssekreterare (samordnare), som arbetade inom 
kommunen och som hade kontakt med kommunens kontaktpersoner. Samordnaren tackade ja 
till intervjun och erbjöd sig att tala med en kollega om även denna ville bli intervjuad. 
Samordnaren ombads att fundera på om det fanns umgängeskontaktpersoner som kunde tänka 
sig att ställa upp för intervjun. Urvalet av intervjupersoner skedde enligt en snöbollsmetod. 
Metoden innebär att man tar kontakt med nyckelpersoner inom området som rekommenderar 
deltagare till intervjun (Patton, 1990, s 176). Samordnaren informerade fyra kontaktpersoner om 
att de skulle kontaktas av mig. Jag fick därefter telefonnummer till kontaktpersonerna. När 
respektive kontaktperson ringdes upp förklarade jag först vad arbete skulle handla om och 
bestämde tid och plats för intervjun. Samtliga intervjupersoner ställde sig positiva till intervjun. 
Även den andra samordnaren kunde ställa upp för intervjun.      
 
Kvalitativ forskning eftersträvar att fånga in intervjupersonernas upplevelser kring ett fenomen. 
Ett av kvalitativa intervjuns kriterier är att få detaljerade och relevanta berättelser från 
intervjupersonerna. Det blir därför viktigt att välja intervjupersoner som kan ge sådana 
informationsrika och djupa berättelser. Urvalet av intervjupersoner är därför syftesbestämt 
(purposeful sampling) (Larsson, 2005, s 102). Det var i första hand viktigt att kontaktpersonerna 
skulle ha flera års erfarenhet av att arbeta med uppdrag som rörde umgängestvister. Jag antog att 
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personer med en längre erfarenhet hade varit med om talrika och olikartade upplevelser. En 
invändning mot detta kunde vara att intervjupersoner som nyligen hade börjat arbeta med 
kontaktmannaskap vid umgängestvister hade liknande upplevelser. Samordnare intervjuades i 
syfte att få ett ytterliggare perspektiv på kontaktmannaskapet vid umgängestvister. Min 
förhoppning var att samordnarna dels skulle beskriva sina upplevelser av kontaktmannaskapet, 
dels berätta om sina erfarenheter av kontaktpersonernas upplevelser.  
 
Det föreföll lättare för mig att intervjua kontaktpersoner som arbetade för en och samma 
kommun. Det kan finnas fördelar och nackdelar med detta. En fördel kan vara att vi kan 
undersöka hur kontaktpersoners upplevelser varierar under relativt likartade förhållanden. 
Risken är då att man går miste av de erfarenheter som kontaktpersoner i andra kommuner har. 
Dessa erfarenheter kan ha påverkats av kommuners olika sätt att arbeta med och stödja 
kontaktpersonerna, och sist men inte minst, av kommuninvånarnas sammansättning och 
kommuners storlek mm. Syftet med denna uppsats är dock inte att utvärdera kontaktpersoners 
arbete och organisation i en särskild kommun.   

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Utformning av intervjuguiden 
Data för denna undersökning har samlats in med hjälp av en halvstrukturerad - temainriktad 
intervjuguide. Insamlingsmetoden bygger på att forskaren formulerar ett antal teman som bör 
beskrivas mer detaljerat och som är kopplade till problemformuleringen. Frågorna behöver inte 
ställas i en bestämd ordning (Larsson, 2005, s 104f). Intervjufrågorna formulerades i enlighet 
med studiens forskningsfrågor och delvis utifrån de teman som behandlades i tidigare studier om 
kontaktmannaskapet. Frågorna skulle lämna utrymme för varje intervjuperson att ta upp de 
upplevelser hon eller han har tänkt sig. Eftersom jag har valt att inkludera två perspektiv på 
kontaktmannaskapet vid umgängestvister – samordnarnas och kontaktpersonernas - har två 
intervjuguider utformats (se bilaga 3 och 4). Varje intervjuguide bestod av nio-tio frågor; vissa 
av frågorna hade underfrågor. Intervjuguiden till samordnarna innehöll frågor som skulle belysa 
hur de ser på kontaktmannaskapet och dess centrala aspekter samt vilka erfarenheter har de av 
kontaktpersonernas upplevelser. Intervjuguiden till kontaktpersoner hade som syfte att fånga 
dessas egna upplevelser och innehöll huvudsakligen liknande frågor om kontaktmannaskapet 
som i den första intervjuguiden. Den grundläggande skillnaden mellan intervjuguiderna var att 
kontaktpersoner berättar om sig själva, medan samordnarna berättar om kontaktpersonerna. 
 
Syftet med den kvalitativa djupintervjun är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. Intervjuaren bör vara öppen för 
nya, oväntade beskrivningar och lägga sina förutfattade meningar åt sidan (Kvale, 1997, s 35). 
Det kan till synes vara svårt för forskaren att vara förutsättningslös och låta bli att tolka. Med 
hjälp av intervjufrågor lyfter intervjuaren vissa aspekter av fenomenet och utelämnar andra. 
Forskaren har i regeln läst på inför intervjun, vilket kan innebära att hon har skapat sin bild av 
fenomenet. Detta kan påverka forskarens förhållningssätt under intervjun. Jag har i möjligaste 
mån försökt att avstå från att styra intervjupersonernas berättelser och vara medveten om mina 
egna hypoteser och åsikter om fenomenet under intervjun. Det var viktigt för mig att vara lyhörd 
och anpassa mig till varje intervjupersons rytm och sätt att berätta om sina upplevelser.  
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4.3.2 Genomförandet av intervjuer 
Intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för intervjuer. Till samtliga skickades ett 
informationsbrev, som innehöll en presentation av uppsatsens syfte, utformning och information 
om de intervjuades rättigheter i form av anonymitet mm (se bilaga 1 och 2). Intervjupersonerna 
tillfrågades om de ville ha ett exemplar av frågeguide inför intervjutillfället. En intervjuperson 
framställde själv önskan om att få en intervjuguide och en annan uttryckte att det inte behövdes 
skicka intervjuguiden i förväg. Varje intervjutillfälle varade i drygt 1 timme. Samtliga intervjuer 
spelades in på ett band.  
 
Samordnarna önskade att bli intervjuade samtidigt och motiverade detta med att de arbetade 
med samma frågor och därför kunde komplettera varandras berättelser i intervjun. Jag vill här 
påpeka att syftet med denna intervju inte var att undersöka interaktionsmönster i samtalet eller 
jämföra deltagarnas erfarenheter. Samtalet skulle vara en halvstrukturerad fenomenologisk 
intervju, där jag förväntade mig att få ytterligare fokus på det undersökta fenomenet och få mer 
kunskap om fenomenet. Gruppintervjuer kan användas som en form av triangulering parallellt 
med individuella intervjuer (Fontana & Frey, 1994, s 365). Intervjun med samordnarna utfördes 
före intervjuerna med kontaktpersoner. Det kan finnas fördelar och nackdelar med att först 
intervjua samordnarna och sedan kontaktpersonerna. I intervjuer med kontaktpersonerna kan 
nya perspektiv framträda, vilka kan vara relevanta att ta upp under efterföljande intervjun med 
samordnarna. I motsats skulle jag kunnat få kommentarer till kontaktpersonernas upplevelser 
om jag intervjuat samordnarna efteråt. Intervjun med samordnarna grundade sig på 
fenomenologisk förhållningssätt, liksom i intervjuerna med kontaktpersonerna.  
 
Kontaktpersonerna intervjuades enskilt. Inledningsvis ombads varje intervjuperson att 
presentera sig själv. Intervjufrågorna ställdes inte alltid i ordning, eftersom intervjupersonerna 
själva kunde omedvetet gå över till nästa tema. Intervjuerna avslutades genom att jag frågade 
intervjupersonerna om de hade någonting att tillägga och tackade för intervjun. Jag bad 
intervjupersonerna att kontakta mig ifall de hade behov att fråga om eller diskutera kring 
intervjun. Under intervjutillfällena gjorde jag enstaka anteckningar. Detta berodde mestadels på 
att jag var mest koncentrerad på intervjupersonernas berättelser i syfte att kunna gå tillbaka till 
teman som jag tyckte var intressanta att utveckla. Jag antecknade vissa ord och fraser som 
intervjupersonerna använde samt bockade av teman som hade besvarats.  

4.4 Databearbetning och analys 
Efter varje intervju lyssnade jag samma dag igenom inspelningen och gjorde anteckningar i 
syfte att bekanta mig med materialet. Därefter transkriberades det registrerade materialet. 
Transkribering innebär att översätta eller transformera det som inspelats, till ett skriftligt 
material efter sin egen uppsättning regler (Kvale, 1997, s 152). Intervjupersonernas utsagor 
skrevs ned ordagrant, inklusive upprepningarna. Pauser och emotionella uttryck (skratt, suckar) 
har inte återgivits då detta har bedömts som irrelevant för uppsatsens syfte. Vissa betonade ord 
har dock återgivits och markerats med kursiv stil. Det fanns uttalanden av mer personlig 
karaktär i samtliga intervjuer, vilka av etiska skäl inte skrevs ut. En av de inspelade intervjuerna 
hade lite sämre ljudkvalité, vilket berodde på ett tekniskt fel. Efter att ha lyssnat igenom den 
mindre hörbara passagen i intervjun ett antal gånger, kunde jag dock skriva ut en större del av 
intervjupersonens berättelse. De ställen i intervjun som gick inte att skriva ut, markerades med 
parentes i utskriften.  
 
Därefter läste jag igenom utskrifterna. Vid sammanställningen av materialet utgick jag från de 
fyra huvudtemana. Materialet som var relevant för dessa huvudteman delades i s.k. underteman. 
Under detta analyssteg har således materialet kategoriserats. Meningskategorisering innebär att 

 22



 
 
man grupperar materialet på något sätt; syftet är att reducera data till överskådliga kategorier 
som innehåller en förekomst eller inte förekomst av ett fenomen (t ex förekomst av positiva eller 
negativa upplevelser i texten) (Ibid., 174). Därefter formulerades intervjupersonernas uttalanden 
mer koncist. Meningskoncentrering innebär att långa berättelser pressas samman i kortare 
uttalanden, varigenom den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras men behåller 
sitt innehåll. Vidare har en tolkning utifrån de valda teoretiska perspektiven genomförts. 
Meningstolkning innebär att förstå av mening i de manifesta uttalanden, vilket kan ske i ljuset 
av valda analysperspektiv och mot bakgrund av hermeneutisk förståelse (Larsson, 2005, s 106).  

4.5 Etiska överväganden 
Etiska frågeställningar utgör en viktig del av den kvalitativa forskningsprocessen. Forskaren 
ställs inför en rad etiska överväganden under arbetets olika stadier (Kvale, 1997, s 105). Ett 
informationsbrev skickades till intervjupersonerna. I brevet beskrev jag syftet med min uppsats 
samt informerade intervjupersonerna om förutsättningarna för intervjun. Intervjupersonerna gav 
sedan sitt muntliga samtycke till att bli intervjuade. Informationskravet innebär att forskaren 
upplyser den intervjuade om undersökningens generella syfte, hur den är upplagd samt om 
nackdelar och fördelar som kan vara förknippade med deltagandet i en intervju. 
Intervjupersonernas medverkan är frivilligt och de har rätt att avbryta den när som helst. (Ibid., 
107)  
 
Kravet på konfidentialitet betyder att alla personliga uppgifter som lämnas ut i intervjun bör 
avidentifieras. Om det insamlade materialet innehåller information som potentiellt kan kännas 
igen av andra, till exempel för intervjupersonen karaktäristiska ord eller uttryck, bör denna 
information ändras. Går det inte att ändra uppgifterna, skall intervjupersonen ge sitt 
godkännande till att de uppgifterna publiceras. Det är dessutom inte ovanligt att intervjupersoner 
lämnar ut mer information är de har tänkt från början och skälet till detta kan vara att de känner 
sig säkra på att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt (Larsson, 2005, s 119). I 
intervjuerna utlovades informanterna att inspelningarna samt utskrifterna skulle förstöras efter 
den slutliga examinationen. Alla personliga uppgifter som lämnades ut vid intervjutillfällena har 
fingerats under transkriberingen av intervjuerna. Intervjupersonerna är dessutom verksamma 
som kontaktpersoner och samordnare i samma kommun, vilket innebär att det var av stor vikt att 
inte specificera en rad uppgifter som t ex utbildning, yrke och ålder. Forskaren skall bedöma 
vilka konsekvenser kan undersökningen innebära för intervjupersonen. Tanken är att deltagandet 
i undersökningen inte ska medföra någon skada för intervjupersonen eller dennes närstående och 
att fördelarna med undersökningen ska uppväga eventuella skador (Kvale, 2005, s 110). 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

4.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet förknippas i första hand med tillförlitligheten i undersökningar. För att uppnå hög 
reliabilitet bör forskaren se till att slumpmässiga och osystematiska fel rättas. Det kan handla om 
slarvigt utskrivna intervjuer eller anteckningar av dålig kvalité (Esaiasson, 2003, s 67). Man 
prövar reliabiliteten i kvalitativ forskning genom att granska konsistensen i svaren från 
intervjupersonerna. Genom att ställa liknande frågor som berör samma tema kan forskaren pröva 
om svaren är tillförlitliga och därmed verifiera sina tolkningar. Utskriftens kvalité kan förbättras 
genom att forskaren skriver ut den inspelade intervjun vid två tillfällen (Kvale, 1997, s 146; 
Larsson, 2005, s 117). Man bör ha tydliga regler om hur intervjun transkriberas och redovisa 
dessa (Kvale, 1997, s 150, 155). En detaljerad beskrivning av datainsamlings- och 
bearbetningsproceduren gör det möjligt för läsaren att få en uppfattning om reliabiliteten i 
undersökningsförfarandet. Det kan också bli möjligt att mätningarna, åtminstone i princip, kan 
upprepas (Ruth, 1991, s 285). 
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Jag har försökt i möjligaste mån att använda mig av ett konsekvent sätt att samla in och bearbeta 
data samt redovisa detta utförligt under arbetets gång. Jag ställde samma intervjufrågor till 
samtliga kontaktpersoner och samordnare samt använde mig av samma analysmetoder och 
analysverktyg för att tolka data. Efter varje intervju lyssnade jag igenom inspelningen samma 
dag och sammanfattade intervjupersonernas utsagor. Intervjuerna skrevs ut så ordagrant som 
möjligt och transkriptionsreglerna har beskrivits i metoddelen. De insamlade data har därefter 
delats in i enlighet med teman och tolkats. Vid ett annat tillfälle lästa jag igenom materialet och 
försökte att upptäcka andra teman och andra tolkningar av intervjupersonernas utsagor. 

4.6.2 Validitet 
Validiteten i en undersökning innebär en prövning av att forskaren mäter det han eller hon avser 
att mäta. Forskaren bör tänka igenom vilka datainsamlings-, bearbetnings- och analysmetoder 
som kan vara lämpligast för att besvara den utvalda forskningsfrågan (Ruth, 1991, s 286). Att 
validera en undersökning innebär att ”utsätta” den för ständig kontroll och kritisk granskning av 
såväl resultatens tillförlitlighet som metodens relevans under hela forskningsprocessen (Kvale, 
1997, s 218ff). Vid kvalitativa undersökningar med små urval eftersträvar man i första hand en 
hög intern validitet. Man gör en intensiv och detaljerad beskrivning av ett antal fall som antas 
vara typiska och som beskrivs noga i vissa dimensioner. Man kan uppnå högre validitet i 
kvalitativ forskning genom informationsrika fallbeskrivningar. Lika viktig är forskarens 
förmåga att analysera sina data. För att komma åt meningsfulla insikter som fallbeskrivningarna 
kan generera, bör forskaren ställa öppna frågor som verkligen mäter, eller fångar in det som 
forskaren avser att mäta. Man kan också pröva alternativa tolkningar av sina data mot den 
huvudstrategi som har valts (Larsson, 2005, s 111, 116). 
 
Genomgång av tidigare forskning har gjorts i syfte att klargöra vad fenomenet 
kontaktmannaskap vid umgängestvister innebär. Det var viktigt för mig att tydliggöra centrala 
begrepp och välja de datainsamlings och analysmetoder som skulle bäst besvara min 
forskningsfråga. En kvalitativ metod med fåtaliga men djupa intervjuer tycktes passa sig bäst för 
att undersöka kontaktpersonernas upplevelser av sin roll och sin arbetssituation. Jag har valt 
intervjupersonerna som har flera års erfarenhet med att arbeta som kontaktpersoner vid 
umgängestvister. Jag utgick ifrån att familjehemssekreterarna – samordnarna – hade erfarenhet 
av möten med kontaktpersoner och därför kände till deras upplevelser och behov av stöd. Min 
förväntning var att de kontaktpersoner jag har intervjuat har varit ”typiska” kontaktpersoner vid 
umgängestvister. Det tedde sig mest lämpligt att använda sig av en halvstrukturerad 
intervjuguide, där intervjupersonerna fick utrymme att återge de upplevelser som de ansåg vara 
mest relevanta. Resultat redovisades i form av koncentrerade samt direkta citat ur det utskrivna 
materialet. I början har jag valt flera teoretiska perspektiv som skulle vara intressanta att 
tillämpa i min analys. Efter att ha läst mer om dessa perspektiv bestämde jag mig för att använda 
mig av upplevelseperspektivet och rollteorin i analysen av resultaten. De valda teorierna 
bedömdes som lämpliga för tillämpning i en kvalitativ studie. 
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4.6.3 Triangulering 
Validiteten och reliabiliteten kan stärkas genom att forskaren använder sig av triangulering, 
vilket betyder att flera datainsamlings- och analysstrategier tillämpas parallellt. Om till exempel 
många olika datakällor pekar mot en och samma tolkning och utesluter andra, går det att dra 
slutsatser att den valda tolkningen är lämplig (Larsson, 2005, s 112; Ruth, 1991, s 287). Det 
finns olika former av triangulering. I denna undersökning har triangulering av datakällor använts 
genom att personer med olika rollpositioner – samordnare och kontaktpersoner – intervjuades. 
Deras perspektiv på kontaktmannaskapet vid umgängestvister gjorde det möjligt för mig att 
urskilja centrala och därför de mest trovärdiga kvalitéer av fenomenet. Intervjumaterialet 
tolkades utifrån två teoretiska perspektiv – upplevelseperspektivet och rollteorin. Därmed kunde 
kontaktmannaskapets centrala aspekter belysas ur olika synvinklar. Jag lyssnade igenom 
inspelningarna vid två tillfällen, vilket hjälpte mig att upptäcka eventuella fel och gav 
möjligheten att pröva alternativa tolkningar.    

4.6.4 Generaliserbarhet 
Resultaten från kvalitativa intervjuundersökningar är svåra att generalisera till en större 
population som det görs i kvantitativ forskning (Ruth, 1991). I detta arbete använder jag mig av 
naturalistisk generalisering. Den vilar på personlig erfarenhet och framkommer ur en tyst 
kunskap om hur saker förhåller sig och den leder till förväntningar snarare än till formella 
förutsägelser. Kunskapen kan verbaliseras och därmed övergå från att vara tyst till explicit 
påståendekunskap (Kvale, 1997, s 210). Intervjupersonernas tysta kunskap har med hjälp av 
intervjuer blivit en uttalat påståendekunskap som är möjlig att analysera med hjälp av tidigare 
forskning.    

4.7 Studiens avgränsningar 
Jag har i denna studie valt att fokusera på studier om umgängeskontaktpersoner i Sverige. 
Undersökningar om förhållanden kring kontaktmannaskapet i andra länder kunde ha bidragit 
med intressant kunskap inom ämnet. Syftet med detta arbete har dock varit att belysa 
kontaktpersonernas upplevelser och arbetssituation i Sverige. Genom att intervjua 
familjehemssekreterare har syftet varit att erhålla ett ytterligare perspektiv på 
kontaktmannaskapet vid umgängestvister i vissa avseenden men inte att jämföra 
familjehemssekreterarnas och kontaktpersonernas upplevelser. Det är möjligt att jag därmed har 
förlorat viss intresseväckande information. Ytterliggare en avgränsning var att utelämna frågor 
som rörde kontaktpersonernas samarbete med andra aktörer inom socialtjänsten, t ex 
familjerätten.    
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5 Resultat med analys 
I detta avsnitt presenteras resultat av intervjuerna med kontaktpersonerna och samordnarna. 
Resultat redovisas under de fyra huvudtemana Syfte med kontaktpersonerna, Kontakt med barn 
och föräldrar, Svårigheter och möjligheter samt Kontakt med socialtjänsten (samordnarna) och 
domstolen. Under varje tema görs en sammanfattning och analys av resultaten utifrån de valda 
teorierna samt mot bakgrund av tidigare forskning.  
 
Jag har valt att inte redogöra för intervjupersonernas bakgrund i detalj med tanke på 
konfidentialiteten. Sammanfattningsvis kan man säga att fyra kvinnor och två män har 
intervjuats. Samtliga intervjupersoner har en långvarig erfarenhet av socialt arbete eller 
erfarenhet av arbete med barn. Intervjupersonerna är verksamma som samordnare och 
kontaktpersoner i en kommun, vars folkmängd uppgår till ca 70 000 personer. Samordnarna 
kommer fortsättningsvis kallas för SAM1 och SAM2. Kontaktpersonerna kommer att kallas för 
KPI, KP2, KP3 respektive KP4.   

5.1 Syftet med kontaktpersoner vid umgängestvister 
Detta tema omfattar samordnarnas beskrivningar om rekrytering av kontaktpersoner. 
Samordnarna beskrev även krav som kan ställas på kontaktpersonerna vid rekryteringen. Vidare 
redovisas samordnarnas och kontaktpersonernas upplevelser kring motivet till att bli en 
kontaktperson vid umgängestvister. Avsnittet avslutas med intervjupersonernas upplevelser av 
syftet med umgängesstödet.  

5.1.1 Rekrytering, urval samt tillsättning av kontaktpersoner 
Rekryteringen av kontaktpersoner sker främst genom att personer som tänker sig bli 
kontaktpersoner, kontaktar socialtjänsten och därefter blir hänvisade till vederbörlig enhet. Den 
sökande kan ha blivit tipsad av en bekant, en granne eller av personal inom kommunen. 
Samordnarna upplever att man inte haft behov av att söka kontaktpersoner via annonser i 
tidningar på flera år. Många kontaktpersoner har funnits ”under årens lopp”. Detta gäller både 
kontaktpersoner vid umgängestvister och andra kontaktpersoner. 
 

SAM2: och ibland dyker upp någon ny själ … och man tycker ” … här är en bra människa, 
hon kan det här språket, vi kan knyta henne lite hit”, så det är sådana vi får kontakt med … 

 
När man utreder en person som vill bli kontaktperson, har man i regel samtal under vissa 
rubriker för att få en bild av den sökandes personlighet, intressen mm. En registerkoll görs hos 
polisen, kronofogden, försäkringskassan och i socialregister. Man begär in referenser från 
arbetslivet. En sorts ”social- eller likvärdig utbildning” eller bra erfarenhet från arbetslivet 
önskas från uppdragsgivarnas sida, om den sökande vill arbeta som umgängeskontaktperson. I 
regel förvärvsarbetar kontaktpersoner och kontaktmannaskapet är en extra sysselsättning. 
Samordnarna poängterar att man kräver mer av umgängeskontaktpersoner än vad man kräver av 
andra kontaktpersoner. ”Vanliga” kontaktpersoners främsta uppgift är att vara en 
”medmänniska” åt t ex en ungdom. För dem ställer man inga större krav på utbildning eller 
längre arbetslivserfarenhet. Kontaktpersoner vid umgängestvister är ofta lärare, förskolelärare, 
socionomer och socionomer med vidareutbildning. Många är i medelåldern och ”har helt enkelt 
livserfarenhet”. Det finns kontaktpersoner med utländsk bakgrund, vilket ses som en resurs. En 
del kontaktpersoner har haft uppdrag som frivilliga kontaktpersoner sedan tidigare. Flexibilitet 
och mod är de egenskaper umgängeskontaktperson kan behöva i sitt arbete:     
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SAM1: Ganska mycket livserfarenhet ändå att vara lite modig egentligen, för man vet 
aldrig egentligen vad det är för situationer man kan hamna i, så man måste ha den 
erfarenhet, det kan bli hotfulla situationer, det kan bli bråk, det kan bli vad som helst …  
SAM2: Flexibla, trygga …  
SAM1: … man måste vara flexibel, trygg i sig själv, livserfarenhet, inte rädda av sig… 
SAM2: Att kunna ta människor helt enkelt … 

 
Samordnarna försöker ”matcha” familjen och kontaktpersonen. En stor variation på familjer 
som blir föremål för insatsen gör att vissa kontaktpersoner kanske passar bättre för en familj 
jämfört med en annan. En samordnare och en kontaktperson träffar tillsammans var och en av 
föräldrar. Syftet är att presentera kontaktpersonen för föräldrarna. Kontaktpersonen berättar om 
sig själv och vad man sysslar med. Därefter tittar man på tingsrättens dom, i synnerhet på 
omfattningen av umgänget. Man informerar föräldrarna att kontaktpersonen har tystnadsplikt 
men även anmälningsplikt. Sedan skriver man ett avtal med föräldrarna. Avtalet innehåller 
bestämmelser om när och hur umgänget ska ske. Samordnarna beskriver att de i möjligaste mån 
försöker att utgå från tingsrättens dom; man ”jämkar” om domen är orimlig så att det blir ett 
umgänge i alla fall.  

5.1.2 Valet av arbetet som kontaktperson vid umgängestvister 
Samordnarna tycker att det kan finnas olika anledningar till varför människor vill bli 
kontaktpersoner vid umgängestvister: 
 

SAM1: Nej, för det mesta är ju folk intresserade, de har sysslat med andra människor 
under hela sitt liv … 
SAM 2: Ja, och om de är socionomer då är det väl lite extraknäck helt enkelt, och lite 
intressant, man kanske jobbar med missbruk och tycker att det är lite kul att ha någonting 
med barn, så … 
SAM 1: Precis, men i viss mån är det ju som sagt ett extra arbete också, att man bestämmer 
att man kan jobba en helg per månad till exempel … 
SAM 2: Man tycker att det är personlighetsutvecklande, intressant, man gör någon nytta 
och så lite perspektiv på sitt eget liv … 

 
Samtliga kontaktpersoner framhåller att det har funnits ett intresse av att prova arbeta som 
kontaktperson. KP1 berättar att erfarenheter av skilsmässa i släkten har bidragit till att man blev 
nyfiken på kontaktmannaskapet vid umgängen och på barnets situation vid skilsmässor: 
 

KP1: Ja, jag har funderat mycket på varför det inte fungerade och varför man inte har fått 
den hjälp och stöd, det var ju också konflikter i min omgivning … och då saknat man den 
hjälp och stöd som man kanske skulle få … det hade man inte, så jag ville pröva på, hur det 
fungerar med kontaktperson om man skulle kunna använda sig av sina erfarenheter och 
bidra till med dem …  

 
KP2 fick vetskap på sin arbetsplats om att det fanns kontaktpersonuppdrag vid umgängestvister 
i kommunen. KP2 blev med tiden intresserad och ansökte om att bli kontaktperson.  
KP3 åtog sig uppdrag som kontaktperson vid umgängestvister i första hand av ekonomiska skäl, 
vilket senare har utvecklats till upplevelser av intresse och meningsfullhet:  
 

KP3: i början var det faktiskt av rent ekonomiska skäl, jag jobbade deltid, då var jag en 
socialsekreterare, sedan också … ville testa ett nytt jobb … tackade ja till det, och sedan så 
tror jag … alltså ganska tidigt, väldigt tidigt så fick jag någon sorts intresse, nyfikenhet, 
och också känsla av meningsfullhet, för ofta var det ju väldigt svåra utgångslägen, det har 
känts hela tiden väldigt meningsfullt om man vet utifrån ett väldigt strikt och tydligt 
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uppdrag att försöka se, åstadkomma så bra möte som möjligt med de här barnen … under 
åren när jag jobbat som socialsekreterare, såg jag det här som ett lite annorlunda sätt som 
kontaktperson, man fick ju väldigt speciellt roll gentemot båda föräldrarna, man fick också 
… en väldig arbetsrelation … alltså man fick verkligen mycket tillbaks, jag har träffat 
mycket barn, det är också roligt … 

  
KP4 fick bara uppdraget första gången, eftersom hon hade arbetat som kontaktperson i andra 
sorts ärenden sedan tidigare: 
 

KP4: Man kan ju inte säga att jag har blivit intresserad utan jag fick bara uppdraget första 
gången … närvara vid umgänget … länge sedan, kommer inte ens ihåg vilket uppdrag jag 
hade första gången och sedan har det bara rullat, när jag har timmar över, så jag ringer 
till socialtjänsten och säger att ”nu behöver jag jobb, uppdrag” och sedan de plockar fram 
vad som passar mig …  

5.1.3 Kontaktpersonens roll vid umgängestvister 
Samordnarna berättar att kontaktpersonens roll är att förhålla sig neutral till båda föräldrarna i 
uppdragen. Barnet är det centrala i umgänget. Kontaktpersonen finns till för att barnets behov av 
kontakt med båda föräldrarna blir tillgodosedda.  
 

SAM1: … man ska se vad som händer, man ska vara med, men man ska ändå vara ganska 
osynlig vid själva umgänget; vi brukar också säga att kontaktpersonen har rätt att avbryta 
umgänget om det skulle vara så att barnet absolut inte vill eller det händer någonting som 
gör att barnet blir desperat eller gråter eller vill hem … 

 
Samtliga kontaktpersoner uppger att deras syfte är att vara trygghet och säkerhet för barnet. KP1 
berättar att syftet med umgänget är att tillgodose barnets behov och rättigheter och samt uppnå 
ett välfungerande umgänge. Man ska sträva efter att upprätthålla stabilitet i mötena mellan 
barnet och umgängesföräldern. Samtidigt är kontaktpersonens roll att så småningom dra sig ut 
ur umgänget genom att överlämna ansvaret åt föräldrarna. När KP1 började arbeta som 
kontaktperson vid umgängestvister, höll man fast vid principerna om kontaktpersonens enbart 
passiva övervakande roll. Efter att ha fått inblick i hur kontaktpersonens arbete tedde sig i 
praktiken, har man känt vikten av att utveckla lite egna arbetssätt. Problemen inom familjer och 
föräldrarnas personligheter kunde vara väldigt olika - det var viktigt att vara flexibel. KP1 har 
erfarenheter av uppdrag med familjer av utländskt ursprung. KP1 upplever att dessa familjer har 
ett stort behov av information om det svenska systemet, i synnerhet om barnets rättigheter och 
inte minst om kontaktpersonens roll. På grund därav är det viktigt att inte dra sig undan utan 
aktivt berätta om regler och uppfattningar som föräldrar inte känner till eller vägrar att 
acceptera. Att få föräldrarna att byta fokus från de egna problemen till barnen och deras behov 
kan vara ett steg mot ett bättre samarbete. KP1 fick dessutom kontinuerligt föra samtal om den 
egna rollen: att man var där för barnets skull. Man hade mycket samtal kring barnets behov av 
båda föräldrarna. KP1 kunde vara aktiv, men samtidigt var man medveten om vikten av att 
behålla balans mellan relationsskapande och neutralitet:  
 

 KP1: … man måste ändå ha en relation för att man ska kunna ge information och ge den 
kunskapen de [föräldrarna] skulle behöva, och då handlar det om relationen, men man 
måste ha en balansgång där, man måste liksom begränsa sig i den här relationen så att det 
inte blir för tät relation heller, att de tror att jag är partisk mot ena parten eller vice versa 
… samtidigt måste jag också markera att jag har anmälningsskyldighet och allt det där, 
och att vi inte är kompisar till exempel, att ”jag är här för barnets skull och inte för din 
skull”, men det handlar alltid om relation då, att man måste få deras förtroende och det 
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går genom relation, och man kan inte bara komma och gå där, det funkade inte så för mig, 
så jag var tvungen att bygga upp relationer till familjer, till föräldrar som jag var hos, för 
att informera dem också helt enkelt och få dem in i det här med fokus på barnet… 

 
När umgängesföräldern, oftast fadern, inte hade träffat sina barn på länge eller inte visste hur 
man tar hand om små barn, hjälpte kontaktpersonen ofta med det praktiska: lagade mat åt 
barnen, bytte blöjor och såg till att barnet fick vila. KP1 upplevde sin roll som stödjarens, som 
hjälpte papporna att utveckla föräldrarollen. Det kunde leda till att pappan och barnet ”hittade 
till varandra” och kom närmare varandra. 
 
KP2 uppger att det ingår i kontaktpersonens roll att se till att barnet mår bra. Man ska inte ta för 
mycket hänsyn till föräldrarnas konflikter och utspel. Vill barnet bryta umgänget och barnet 
gråter eller det händer något annat incident, har man som kontaktperson rätt att avbryta 
umgänget och återvända hem till boendeföräldern. Det är inte kontaktpersonens uppgift att hålla 
på att övertyga föräldrarna, utan man markerar att barnet får komma till den andre föräldern 
under trygga förhållanden och att barnet i så stor utsträckning som möjligt ska må bra i och av 
umgänget. Målet är att föräldrarna ska klara umgänget själva så småningom. I början hjälper 
man till för att sedan trappa ned och lämna över lite ansvar för föräldrarna.   
 
KP3 ser sig själv som en representant från socialtjänsten, som får uppdrag av tingsrätten att vara 
närvarande vid umgängena. Syftet är i första hand att vara ett skydd och en säkerhet för barnet, 
eftersom det finns nästan alltid ett inslag av oro från boendeföräldern eller myndigheterna. 
Sedan är det även viktigt att främja ett så bra möte som möjligt. Kontaktpersonens roll är, ur ett 
lyckosamt perspektiv sett, att avveckla sig själv. Det är viktigt att vara neutral, att behålla en 
professionell distans till båda föräldrarna och i synnerhet till umgängesföräldern. Att inte bli för 
personlig, att vara försiktig och hålla uppdraget i minnet hela tiden.  
 
KP4 framhäver att man bör försöka hjälpa barnet att få en positiv bild av umgängesföräldern. 
Det är även viktigt att boendeföräldern känner sig trygg och kan lita på kontaktpersonen. 
Kontaktpersonen ska vara mottaglig för det barnet vill. Om det finns inslag av t ex ett aggressivt 
beteende, ska man avbryta umgänget. KP4 upplever att man arbetar lite förebyggande också. 
Föräldrarna kan kontakta en under andra tider än umgänget och diskutera saker av praktisk 
karaktär eller fråga om råd. KP4 berättar att man gärna planerar inför uppdragen och har tydliga 
regler och rutiner som föräldrarna får ta del av:  
 

KP4: … först går man utifrån vad domstolen har bestämt … om umgänget, sedan är det så 
att jag ser till att barnet har mat och kan vila, om det är ett litet barn - om vi har bestämt 
att det ska ingå också vila där mellan - sedan att också jag kan bestämma om vi ska åka 
någonstans långt, därför att det är jag som oftast vet, hur lång tid det tar att åka hit och dit, 
att det är inte så att [vi sitter] två timmar i tunnelbanan, och sedan är vi en halvtimme 
någonstans, därför att det är många pappor speciellt som inte vet … och att de [föräldrar] 
alltid ringer till mig om någon är sjuk, att jag kan informera alla … och sedan är det så att 
det är jag som bestämmer om det ska avbrytas eller inte, jag gör liksom bedömningen när 
jag tycker att det inte funkar, men det händer jättesällan …  
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5.2 Sammanfattning och analys av tema 1 
Resultaten visar att det ställs högre krav på umgängeskontaktpersoner än på andra 
kontaktpersoner. Man ska helst ha en lämplig utbildning och en viss arbetslivserfarenhet. 
Kontaktpersoner vid umgängestvister är oftast i medelåldern och har livserfarenhet. Det är 
viktigt att vara flexibel och våga vara med under krävande situationer. Då detta är samordnares 
berättelser kan man utifrån rollteorin tolka att det finns förväntningar och krav på 
kontaktpersonens roll utifrån, dvs. omgivningen ställer krav på kontaktpersonens roll (Nilsson, 
1996, s 175). Man kan anta att de olika kraven är förenade med vissa roller. Rollerna kan bland 
annat vara förvärvade utifrån det vi har gjort (Payne, 2002, s 222). Att skaffa sig utbildning 
innebär att inta en roll. Denna roll kan medföra förväntningar även om man befinner sig i andra 
sammanhang. En person med en adekvat utbildning förväntas att förhålla sig på ett visst sätt 
som kontaktperson. Tidigare studier berör inte i någon större utsträckning om vilka krav som 
ställs på umgängeskontaktpersoner, med det finns en uppfattning om att en del av personerna 
som ansöker om att bli umgängesstöd är stabila personer med en långvarig erfarenhet av arbete 
med barn eller av annat arbete (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 85).   
 
Intervjupersonerna hade olika förklaringar till varför de hade valt att bli 
umgängeskontaktpersoner. Det fanns dock i bakgrunden ett intresse hos samtliga 
kontaktpersoner. Samordnarna tyckte att det kunde vara personlighetsutvecklande och man fick 
en ytterliggare erfarenhet av ett arbete med människor. En intervjuperson kände ett behov av att 
få djupare kunskap om insatsen och ville bidra med egna erfarenheter. Andra såg 
kontaktmannaskapet som en form av extra arbete, som ledde till värdefulla upplevelser av 
meningsfullhet. En annan respondent arbetade i början som en vanlig kontaktperson och blev 
tillfrågad om uppdrag vid umgängestvister. Av tidigare forskning framgår att man kunde 
motivera sitt val med att man helt enkelt var intresserad, att man ville göra en insats och att man 
kände ett stort engagemang för människor (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 85; 
Andersson 1992, s 48f). Brännberg (1999, s 13) uttrycker att solidaritets- och statusmotiven 
behöver inte ses som varandras motsatser utan kan förstås som att det vid sidan av den goda 
gärningen finns ett egenintresse som förstärker viljan att bli hjälpare. Kontaktpersonernas vilja 
att arbeta med sådana uppdrag kan således vara både en altruistisk gärning som samverkar med 
motivet som gäller en ekonomisk ersättning. Enligt upplevelseperspektivet har var och en 
möjligheten att välja, men det finns en rad faktorer som påverkar ens val. Valfriheten inskränks 
och påverkas av bland annat biologiska och sociala processer (Stevens, 1998, s 216). Samhällets 
normer och värden kan påverka en persons val. Min uppfattning är att det upplevs som 
meriterande och positivt i det västerländska samhället att arbeta frivilligt i syfte att hjälpa andra 
människor. Detta kan uppfattas som ett samhälleligt stöd och uppmuntran för människor som 
vill göra en insats mot en mindre ersättning eller vill arbeta ideellt. Genom att hjälpa andra – i 
detta fall barn och även föräldrar i umgänget – kan kontaktpersonen uppleva meningsfullhet. 
Man skapar meningsfullheten i olika situationer av ens liv och utifrån de omständigheter och 
erfarenheter som man bär med sig från sitt förflutna (Stevens, 1998, s 229). Meningsfullheten är 
med andra ord en personlig upplevelse. Här kan man utifrån upplevelseperspektivet se att 
kontaktpersonerna har utifrån sina tidigare erfarenheter skapat en upplevelse av meningsfullhet i 
arbetet med umgängesuppdrag. För den ena respondenten var det meningsfullt att använda sig 
av sina tidigare erfarenheter av skilsmässa i omgivningen, för att stödja barnet och föräldrar i 
umgänget. Det kan också vara meningsfullt att erhålla ny kunskap om socialt arbete med barn. 
Även under själva umgänget kan det skapas ett meningsfullt möte mellan kontaktpersonen, 
barnet samt föräldern.       
     
Främsta syftet med umgänget i närvaro av tredje person är att tillgodose barnets behov av 
kontakt med den förälder barnet inte bor med. Kontaktpersonen är i första hand en trygghet för 
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barnet. Dessutom är det viktigt att se till att barnet mår så bra som möjligt i umgänget och att det 
blir bra möten mellan förälder och dess barn. Kontaktpersonerna utvecklar sin egen relation till 
barnet och föräldrarna i umgängena. Man är aktiv i den bemärkelsen att man försöker tydliggöra 
sin egen roll och syftet med umgänget eller man kan vara bestämd med att man finns med endast 
för att tillgodose barnets behov och inte föräldrarnas. Att föra aktiva samtal med föräldrarna i 
syfte att medvetandegöra barnets situation kan jämföras med ett pedagogiskt förhållningssätt. 
Genom att reflektera med föräldrarna kring vad som har varit mindre bra kan man identifiera 
saker som kan förbättras (Breife, 2005). Kontaktperson kan hjälpa en förälder med det praktiska 
och vara som ett stöd om föräldrarna ställer olika frågor. Det är däremot viktigt för alla 
intervjupersoner att behålla sin neutralitet som kontaktperson i alla situationer. Några 
intervjupersoner har nämnt att de hjälpte umgängesföräldern med bestyr som rörde barnet, 
eftersom umgängesföräldern inte hade kunskap om vilka behov små barn hade. Det kom 
däremot inte fram om stödet för föräldern var själva syftet med uppdraget.  I tidigare forskning 
framhäver man vikten av kontaktpersonens roll som stöd och trygghet för barnet (SOU 2005:43, 
s 174). Man nämner en s.k. stödjande umgänge där umgängesförälder behöver stöd i sin 
föräldraroll och där man vet att umgänget ska fortsätta (Breife, 2005). Hanes (2004, s 15) 
beskriver att hon gör så lite som möjligt under umgängena, försöker vara diskret och låter 
umgängesföräldern ange tonen för umgänget. Risken är annars att kontakten mellan barn och 
föräldern blir lidande.   
 
Av resultaten framgår att intervjupersonerna är medvetna om syftet med kontaktmannaskapet 
vid umgängestvister. Parallellt utvecklar man personliga strategier som hjälper en att hitta den 
rätta relationen till parterna i umgänget. En möjlig tolkning utifrån rollteoretiskt perspektiv är att 
det finns en tydlig uppfattning av den ”generella” rollen som bygger på neutralitet och 
opartiskhet. Varje kontaktperson kan dock ha sina uppfattningar om hur denna roll i praktiken 
kan utformas, vilket beror på tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter kan handla om hur man 
hittar bästa möjliga lösningen i olika umgängessituationer. Eventuella olikheter i 
uppfattningarna som upplevs av kontaktpersoner och deras uppdragsgivare kan leda till intra-
rollkonflikten (Payne, 2002:223). 

5.3 Upplevelser kring kontakt med barn och föräldrar 

5.3.1 Invänjningsperiod  
Samtliga kontaktpersoner och samordnare berättar om en så kallad ”invänjningsperiod” för 
barnet. Syftet är att barnet ska lära känna och inte ska vara rädd för kontaktpersonen. Barnet kan 
ha upplevt otrygghet hos föräldrarna, vilket gör att det blir ännu viktigare att barnet känner sig 
lugnt i relationen till kontaktpersonen. 
 
Samtliga intervjupersoner berättar att invänjningen oftast sker i barnets hemmiljö där barnet 
känner sig tryggt. Det kan vara upp till två eller tre timmar, en till några gånger, beroende på 
barnets ålder och även beroende på vad barnet har varit med om. Barnet ska tycka att det är ”ok” 
att en främmande person hämtar, lämnar och är med i umgänget. Det kan behövas längre tid för 
barnet att vänja sig vid kontaktpersonen om barnet hade upplevt rädsla i sin relation till 
umgängesföräldern. KP1 berättar att det är viktigt att barnet känner sig tryggt med 
kontaktpersonen och vågar berätta om saker som oroar dem. Det gäller också att vara försiktig 
när man bygger upp relationen med barnet, eftersom uppdraget kan upphöra efter en viss tid och 
kontakten med barnet bryts. Kontaktpersonerna kan ha lite egna rutiner om hur invänjningen går 
till: 
 

SAM2: … man är lite i familjen och sen försöker man gå ut lite själv med ungen kanske på 
lekplatsen, för att se om det vågar följa med ut … inget märkvärdigt  
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SAM1: Först träffar man barnet ihop med förälder, så att man försöker få en egen liten 
kontakt och hur det går till - om man sitter och leker, eller om man går ut till parken, eller 
hur det nu är, det beror ju på hur gammalt barnet är, vilken mognad det är helt enkelt 
SAM2: Men det lämnar vi över till kontaktpersonerna, för de är ju erfarna människor … 

  
KP2 berättar att man kan leka tillsammans med barnen, lyssna på musik eller titta på teve. Man 
blir ”som en kompis i familjen … ett försök att bli en person, inte bara ett namn … som kommer 
och tar ut dem [barnen]…” 

5.3.2 Vad man gör under övervakade umgängen 
KP1, KP2 och KP4 uppger att barnets ålder avgör vad man kan ha för aktiviteter. KP1 berättar 
att man kan åka till någon neutral plats med barnet – om umgänget sträcker sig några timmar - 
eller träffas hemma hos umgängesföräldern, om umgänget är föreskrivet i minst fyra timmar. 
KP3 och KP4 uppger att uppdragets längd och umgängesförälderns ekonomi kan innebära vissa 
begränsningar.   
 

KP1: … vi sitter och tittar på teve eller de gör det, jag sitter i hörnet och läser, och 
kontrollerar förstås … mindre barn får vila … om det är stora barn, så går man ut i 
lekparken och leker, så kommer man hem igen och vilar, jag ser till att barnet har det bra 
helt enkelt … det ska vara så att barnet ska vilja komma tillbaka till den andra föräldern 
om en vecka igen  

 
KP2 och KP3 anser att i de flesta fall är det oftast är umgängesföräldern som bestämmer vad 
man kan göra under umgängen. Vissa ”söndagsföräldrar” vill jämnt göra roliga saker, som att gå 
på bio eller till ett badhus, andra sitter bara hemma och tittar på video i fyra timmar. Man kan 
vara med på olika utflykter och åka motorcykel eller båt. Rent generellt är det en stor variation 
på vad umgängesföräldern gör. 
Föräldern kan hitta på många roliga aktiviteter, men man bör inte enbart överösa barnet med 
presenter och aktiviteter, berättar KP4.   
 

KP4: … nej jag tycker att det borde vara ju så naturligt som möjligt, och inte så 
jättemycket aktiviteter, som McDonalds och presenter, för att då blir det fel syfte, barnet 
vill till föräldern bara på grund av att man gör alltid roliga saker som man inte gör med 
den där andra föräldern, det ska ju vara liksom naturligt, och barnet måste vela träffa sina 
föräldrar ... att det inte är jätteöverdrivet roligt, och presenter och allt det där som inte ges, 
därför att det kan ge ju till barnet en helt fel bild, och sedan oftast de där föräldrar som har 
boendet, klagar över att ”hm hon vill inte bo här och vara här därför att vi äter aldrig på 
McDonalds …”, så det blir så snett … huvudsaken är ju att de umgås … 
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5.3.3 Upplevelser kring barnets syn på kontaktpersonen vid 
umgängestvister 

Samtliga kontaktpersoner har haft erfarenheter av en förhållandevis positiv och negativ 
inställning från barnens sida. Kontaktpersonerna beskriver att det kan finnas flera förklaringar 
till barnens beteende. KP1 och KP2 berättar att barnen i början kunde söka kontakt med dem 
under själva umgänget, särskilt när barnen inte har träffat umgängesföräldern under en längre 
period eller inte alls. KP2 hade positiva erfarenheter av att bli bemött av barnen: 
 

KP2: … en del barn tycker att det är jättekul … och rusar till dörren när man ringer på, 
”nu kommer KP2 nu kommer KP2, nu ska vi åka till mamma” och de är färdigt klädda, de 
har en liten väska packad, och då får man en kram … medan en del barn inte finns inne i 
huset när man kommer, de har gått och gömt sig, och mamman eller pappan säger ”de 
kommer inte med dig idag, du kan inte räkna med att några barn kommer med dig idag…”   

 
KP3 tyckte att barnets beteende kunde bero på barnets ålder. Äldre barn, ca i tolvårsåldern, 
brukade inte söka någon närmare kontakt med kontaktpersonen. KP2 och KP3 beskriver att 
barnets rädsla kan bero på boendeförälderns – oftast moderns – inställning till umgänget. Om 
modern accepterar barnets behov av kontakt med fadern, blir även barnen mer positiva till 
umgänget. Det finns familjer där mammor eller pappor absolut inte velat ha umgänge och 
försökte därför motarbeta det. I sådana situationer, upplevde KP2 och KP3, fanns det stort 
motstånd från barnen riktat mot kontaktpersonen. Kontaktpersonen förvandlas till en negativ 
figur som ska tvinga barnet till något det inte vill – att umgås med den andra föräldern. I stora 
drag ser dock barnen på kontaktpersoner som ett stöd, speciellt när de varit osäkra på 
umgängesföräldern. KP4 upplever att barnen känner sig trygga hos en, inte minst för att man har 
förklarat vilken roll man har både inför modern och fadern, så att barnet har lyssnat. Barnet har 
tilltro till en för de vet att man ”fixar” allting:  
 

KP4: … de ser mig också som en extra person, att om det inte är roligt så kommer de till 
mig, man blir … lite stöd också att ”kan du inte nu säga till mamma eller pappa att jag nu 
inte vill göra det här ”eller ”att jag vill gå ut … och sedan lite … inte kompis, men lite som 
lärare i skolan eller dagisfröken, det är samma slags relation får jag med barnen, och 
sedan oftast vi har ju jätteroliga stunder med barnen när vi är på väg från eller till 
umgängeshemmet, då pratas det mycket … [barnen] tar upp saker helt spontant som kanske 
de inte skulle våga till någon annan … därför att de vet att jag går inte och skvallrar, om 
det inte är någonting som barnet far illa av… 

 

5.3.4 Boende- respektive umgängesförälderns syn på kontaktpersoner 
och deras roll 

Samordnarna beskriver att ibland vill föräldrarna se kontaktpersonen som en vän. I andra fall 
kunde man betrakta kontaktpersonen som samhällets förlängda arm ”och nästan spottade på en”. 
KP1 upplevde att boendeföräldrar, oftast mammor, var skeptiska mot umgänget, vilket gjorde 
det svårare för dem att lämna över barnen till kontaktpersonen. Umgängesföräldrar, oftast 
pappor med utländsk bakgrund, kunde känna sig kränkta av att kontaktpersonen var kvinna och 
kom från samma land. Kontaktpersonen berättade att föräldrarna lämnade lite av ansvaret på 
henne ibland:  
 

KP1: … sedan blir det för skönt för föräldrarna, att de inte ens kan tänka sig att möta 
kontaktpersonen på staden om bilen inte fungerar … det blir för skönt, för mycket … alltså 
de blir efter en tid ”ja men nu kommer mitt barn med kontaktperson och jag behöver inte 
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möta honom ens utanför porten”. De sitter hemma och väntar, men jag skulle behöva se 
dem möta mig kanske … man vill att de ska åka en bit och möta sitt barn där någonstans, 
de orkar inte, de blir liksom slöa, det är för skönt efter en tid …  

 
KP2 beskriver att umgängesföräldern oftast är glad och tacksam för att kunna träffa sina barn. 
Boendeföräldrar kan vara lite ovilliga att lämna över barnet. Umgängesföräldrar kan tala mer 
med kontaktpersonen än med sitt barn. Kontaktpersonen upplever att föräldrarna också kan se 
på en som något slags rapportör, vilket man inte är:  
 

KP2: … då pratade jag med pappan … ”du behöver inte känna att du måste hitta på massa 
kul saker för att imponera på mig, för jag är ingen socialarbetare, jag rapporterar inte att 
nu ”jaha, A:s pappa han är väldigt duktig på att leka och aktivera sitt barn och sådär”, jag 
rapporterar inte sådant” … de försöker ju lyfta in sin historia … de tror många gånger att 
jag är någon social rapportör, att jag ska redovisa att den här pappan är fantastisk och 
den här mamman är si och så … de vill att det ska komma fram … 

 
En förälder hade svårt att hitta på idéer och därför blev det kontaktpersonens uppdrag att komma 
på saker de kunde göra under umgängena. KP3 har upplevt att boendeförälder kunde se på 
honom som ett skydd för barnet, medan umgängesförälder uppfattade kontaktpersonen som 
kontrollant, något slags domare och bedömare. Detta kunde, enligt kontaktpersonen, bero på att 
umgängesföräldern var kränkt av rättsprocessen och boendeförälderns misstankar. Det fanns 
dock umgängesföräldrar som hade en annan attityd:  
 

KP3: … det finns några umgängesföräldrar som också kunnat (säga) välkommen… och 
också kunnat tycka att det är positivt att någon utomstående neutral person kan också se 
hur mötena blir, eftersom de har upplevt att alla lyssnar på mammas upplevelse …   

  
KP3 upplevde att man kunde bli tillfrågad bli mera privat i olika sammanhang, men det gäller att 
välja att inte bygga någon sorts relation genom att förklara att man inte får göra detta i ens roll 
som kontaktperson. KP4 uppger att boendeföräldern kan känna oro när umgängena börjar, 
eftersom det har varit mycket konflikter mellan föräldrarna. Oron kan minska med tiden, 
eftersom föräldrarna har tillit till kontaktpersonen. Det blir snarare tvärtom, att kontaktpersonen 
blir en budbärare mellan föräldrar, som annars inte kommunicerar, när det gäller praktiska saker 
som rör barnet. Tystnadsplikten gör att föräldrarna kan berätta om saker som kontaktpersonen 
lyssnar på, för de vet att KP4 inte ska gå vidare med detta, bortsett från de fall där det måste 
meddelas till myndigheterna. Det kan finnas föräldrar, oftast pappor, som inte meddelar att de är 
sjuka eller är inte hemma när umgänget ska äga rum. Dessutom upplever KP4 att 
umgängesföräldrarna försöker att göra sitt allra bästa under umgängen för att de kanske tror att 
man är där som kontrollant.  
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5.4 Sammanfattning och analys av tema 2  
Samordnarna beskriver att kontaktpersonen behöver bygga upp en förtroendefull relation till 
barnet. En invänjningsperiod har därför som syfte att introducera kontaktpersonen för barnet. 
Invänjningen sker vanligtvis i barnets hem genom att kontaktpersonen deltar i olika aktiviteter 
tillsammans med barnet. Barnets tidigare relation till föräldrarna kan påverka hur pass lätt det 
blir för kontaktpersonen att vinna barnets tillit.  
 
Kontaktpersonerna berättar att man lämnar över till umgängesföräldern att bestämma vad man 
kan göra vid umgängestillfällen. Man tar dock hänsyn till barnets ålder och umgängets 
omfattning. För många aktiviteter och presenter kan ge barnet en fel bild av umgänget. 
Beskrivningar av invänjningsperioden och aktiviteter under själva umgänget i litteraturen, 
stämmer väl överens med intervjupersonernas berättelser i denna studie. I tidigare forskning 
beskriver man närmare hur hämtning och lämning av barn sker. Ett sätt kan vara att mötas på en 
neutral plats under överlämnandet (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 84). Utifrån 
systemteoretiskt-rollteoretiskt perspektiv kan man tolka att ett nytt system barnet - 
kontaktpersonen är på väg att skapas. För att detta system ska vara harmonisk, är det viktigt att 
barnets förväntningar stämmer med kontaktpersonens (Hutchison, 2003, s 42). Man ”kommer 
in” i barnets värld på barnets villkor genom att dras in i barnets lekande, vilket gör det lättare för 
barnet att förstå syftet med kontaktpersonen.  
 
Barnen kan ha en mer positiv eller negativ inställning till kontaktpersonen. Kontaktpersonerna 
upplevde att det kan ha med föräldrarnas relation sinsemellan att göra. Om boendeföräldern 
accepterar umgänget mellan barnet och den andra föräldern samt uppmuntrar barnet, blir även 
barnet villig att åka med kontaktpersonen. Ett motstånd från boendeföräldern kan däremot 
påverka barnet negativt. Självklart kan barnet självt ha väldigt svåra minnen av 
umgängesföräldern. För barnet kan kontaktpersonen i vissa fall bli betydelsefullare än 
umgängesföräldern, eftersom barnet känner tillit till kontaktpersonen och förväntar sig att 
kontaktpersonen kommer att hantera påfrestande situationer som kan uppstå. I den funna 
litteraturen om umgängesstöd beskriver man att barnet ser på umgängesstödet som en trygghet 
och att det kan vara viktigare för barnet att träffa umgängesstödet, kontaktpersonen, än 
umgängesföräldern. Barnen kan emellertid vara oerhört rädda för umgängesförälder och därför 
vägra att åka med kontaktpersonen. Även om kontaktpersonen inte accepteras av någon av 
föräldrarna, kan barnet ändå känna ett förtroende för kontaktpersonen, men det blir mycket 
svårare för barnet att följa med (Andersson & Arvidsson, 2006, s 70; Hanes, 2004, s 17). Barnet 
kan således vara lojalt mot sin förälder, vilket framgår i såväl intervjupersonernas berättelser 
som litteraturen. Umgänges- och boendeförälderns syn på kontaktpersonen och dess roll skiljer 
sig åt, vilket kan grunda sig på föräldrarnas inställning till själva umgänget. En del 
boendeföräldrar kan uppleva oro inför umgänget, vilket leder till misstänksamhet mot 
kontaktpersonen. Andra boendeföräldrar kan se kontaktpersonen som ett skydd för barnet. 
Umgängesföräldrar kan välkomna kontaktpersonen, eftersom tack vare henne får de träffa sina 
barn. Andra föräldrar kan uppfatta kontaktpersonen som kontrollant och rapportör från de 
sociala myndigheterna. I vissa fall är det dock positivt för umgängesföräldern, eftersom han eller 
hon får möjlighet att visa för kontaktpersonen att man kan vara en bra förälder och att man blir 
lyssnad på. En intervjuperson tog upp att det var viktigt att inge ett förtroende till föräldrarna, 
vilket skulle bidra till ett bättre umgänge. Umgängesföräldrar kan lämna över en del ansvar på 
kontaktpersonen. I en del fall kan förälder visa att han eller hon vill vara vän med 
kontaktpersonen. Sammanfattningsvis kan man säga att boende- och umgängesföräldrar kan 
således vara för eller emot umgänge, vilket ligger i linje med de studier som behandlar insatsen 
umgängesstöd. Vikten av föräldrarnas tillit till kontaktpersonen lyfts också fram i litteraturen. 
(Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, 76f; Hanes, 2004, s 15, 18)   
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Inom rollteorin använder man sig av begreppet intra-rollkonflikt för att beskriva olika individers 
uppfattningar om en och samma roll (Payne, 2002, s 223). Boende- respektive 
umgängesföräldrars uppfattningar av kontaktpersonens roll skiljer sig åt, varför en intra-
rollkonflikt kan bli aktuell. I vissa fall kan en förälders förväntningar stämma med 
kontaktpersoners egen uppfattning om sin roll som en trygghet för barnet, vilket tyder på 
rollkomplementaritet (Payne, 2002, s 222). Föräldrarna och barnen har egna uppfattningar av 
kontaktpersonens roll och de reagerar på denna roll utifrån dessa uppfattningar. Detta kan 
medföra att även kontaktpersonens självbild påverkas, vilket beskrivs i rollteorin (Payne, 2002, s 
222). En individ befinner sig i olika system och intar olika positioner, och därmed roller, i varje 
system (Nilsson, 1996, s 174). Kontaktpersonen uppfattas som en övervakare eller en domare i 
systemet barnet – umgängesföräldern, och som en skydd eller ett ”tvång” i systemet barnet - 
boendeföräldern. Samtidigt bär kontaktpersonen på egna uppfattningar om sin roll.  
  
Enligt upplevelseperspektivet konstrueras en människas upplevelse med hjälp av innebörder, 
som i sin tur skapas utifrån förhållandet mellan människan och dess omgivning (Stevens, 1998, 
s 168). Kontaktpersonernas upplevelser är således inte begränsade till vad de själva tycker, utan 
de är ett resultat av en mängd upplevda händelser som försiggår i umgängena och som initieras 
av barnen och föräldrar. En upplevelse är subjektiv eftersom den uppstår utifrån en viss persons 
synvinkel (Stevens, 1998, s 167). Varje kontaktpersons upplevelser av föräldrarnas och barnens 
inställning till umgänget är således individuella. De subjektiva upplevelserna kan jämföras med 
Kellys personliga konstruktioner, varigenom en individ förstår och skapar sin värld (Stevens, 
1998, s 179). Upplevelserna, eller de personliga konstruktionerna, är generativa. En människa 
kan ifrågasätta och omkonstruera sina upplevelser bland annat utifrån de observationer hon gör 
(Stevens, 1998, s 183). Kontaktpersonerna kan konstruera om sina upplevelser kring föräldrarna 
och barnen genom att försöka förstå motiv som ligger bakom föräldrarnas dömande inställning. 
KP3 uppfattade att umgängesföräldern kunde känna sig kränkt av de utdragna rättegångarna och 
boendeförälderns misstankar. Detta kan likställas, enligt mig, med vår förmåga att vara 
empatiska, där vi kommer fram till en ny insikt genom att se situationen med den andres ögon. 
En förklaring till ett barns motstånd kan vara dess lojalitet mot föräldern. Föräldrarnas 
inställning till kontaktpersonen kan vara formad utifrån deras tidigare upplevelser av t ex 
kontakt med myndigheter, rättsväsendet och av kontakt med den andra föräldern. Genom att 
sätta sig in i umgängesparternas situation, ökar kontaktpersonens egen förståelse av deras 
beteende. Därmed ändras konstruktionen och upplevelsen.  

5.5  Svårigheter och möjligheter 
Intervjupersonerna fick besvara frågor om vilka situationer som de har upplevt som svåra vid 
umgängena och vilka nackdelar de såg i kontaktmannaskapet. Vidare ombads 
intervjupersonerna att fundera på hur man kunde hantera svårigheterna. Därefter ställdes frågan 
om vad som var positivt med att arbeta som kontaktperson vid umgängestvister och vilka 
personliga fördelar kunde finnas. 

5.5.1 Svårigheter 
KP2, KP3 och KP4 beskriver att det ofta är svåra utgångslägen i alla umgängesärenden. Det kan 
vara lättförståndshandikappade föräldrar, föräldrar med utländsk bakgrund som man inte kan 
prata med, någon förälder som inte har förmågan att umgås med sitt barn, eller tvärtom, är 
alldeles för aktiv. Det kan finnas grövre problematik i bakgrunden: missbruk, misstankar om 
misshandel, sexuella övergrepp och hot. Därav följer det svåra - barnen kan t ex motsätta sig för 
att följa med kontaktpersonen. Barnen kan bo på en hemlig ort och under resan får man välja 
olika vägar så att umgängesföräldern inte kan lista ut vilket håll man kommer ifrån. KP1 hade 
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erfarenhet av uppdrag med hedersrelaterad problematik, där allting var sekretessbelagd och man 
upplevde ständig oro inför kommande umgänget.  
Samordnarna och KP1 nämner att föräldrarna kan försöka dra in kontaktpersoner i sina 
konflikter eller på annat sätt göra dem delaktiga i ärendet, vilket gör att kontaktpersoner kan 
känna sig utnyttjade. Umgängesföräldern kan bli väldigt hotfull i umgängena på grund av t ex 
sitt missbruk. Kontaktpersonen kan då känna sig infångad med barnet i lägenheten. 
Samordnarna och KP2 upplever att uppdragen vid umgängestvister är svåra på det sättet att 
allting inte kan ordnas i förväg och man inte riktigt vet vad som kan hända under umgängena. 
Man kan sitta utan mat en hel dag eller utan förvarning tvingas vara med på en båtutflykt i kalla 
vädret utan att ha försett sig med varma kläder. Det kan vara bekymmersamt när 
umgängesföräldern är på besök hos sin familj eller bekanta och kontaktpersonen inte riktigt vet 
hur den ska agera i förhållande till familjen. Om föräldern inte har haft möjlighet att umgås med 
sitt barn, kan han eller hon bli mer villig att kommunicera med kontaktpersonen än med barnet, 
vilket inte heller är syftet med umgänget.  
KP1, KP2 och KP3 uppger att det kan vara särskilt svårt att vara med under umgängena där en 
omfattande kontroll krävs, vid t ex misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel. Detta kan 
vara rent praktiskt svårt att utföra:  
 

KP2: … hur lätt det är, jag måste gå på toaletten och de måste gå på toaletten… 
 
De svåraste situationerna för KP2 är när barnen inte vill följa med till umgängesföräldern på 
grund av boendeförälderns motstånd: 
 

KP2: … jag kom varje fredag klockan tre efter jobbet och sen stod jag utanför porten med 
min bil och väntade. Det kom inga barn de första gångerna, sen kom pappan ner med 
barnen … och stod då utanför min bil och skällde på dem … ”gå in i KP2 bil, ni måste åka 
med KP2 nu, annars kommer polisen”, han hotade … och jag blev liksom boven; de skrek 
fula saker åt mig och det var jättejobbigt, det slutade med att han knuffade barnen in i 
bilen, stängde dörren och sa att jag skulle åka …  

 
Till slut blev polisen inkopplad eftersom barnen rymde i fjorton graders kyla när de var framme 
hos mamman. De hoppade ur bilen och sprang bara iväg och gömde sig. Det går således inte, 
enligt KP2, tvinga någon mot deras vilja - detta kan bli livsfarligt. 
 
KP3 upplever att det kan vara sorgligt att se en förälder som inte har förmågan att bemöta barnet 
på ett adekvat sätt, vilket gör barnet ledset och förvirrat. Man kan uppleva en känsla av att 
umgänget inte är bra för barnet, fast det inte är så dåligt eller skadligt heller, så att man kan gå in 
och avbryta det, för man har i regel en ganska så hög tolerans och umgängestillfällena kan vara 
ganska ”dåliga”. Samordnarna och KP3 upplever att man själv kan ha svårt i vissa fall att tro på 
att umgänge är till barnets bästa, vilket gör det svårare att övertala barnet att följa med. KP3 har 
inte upplevt uttalat hot, men däremot kan en känsla av latent hot förekomma. KP3 uppger att det 
kan vara krångligare att arbeta med små barn som inte har utvecklat språket än, vilket gör att de 
har det svårare att börja lita på kontaktpersonen. En svårighet är när barnet och föräldern talar ett 
annat modersmål än svenska. Det kan i sådana fall finnas saker som umgängesföräldern vill 
prata om utan att kontaktpersonen förstår. 
 
KP4 kan uppleva att i vissa situationer har föräldrar inte kunnat förbereda sig innan barnets 
ankomst. En pappa hade inga pengar till att bjuda barnet på mat, varför umgänget fick avbrytas. 
Det kan finnas föräldrar som inte kan sysselsätta sina barn under umgänget. När det gäller rent 
praktiska saker kan exempelvis kläder bli ett problem och där man som kontaktperson kan 
känna irritation över att man inte kan komma överens om att ha varma eller vattentäta kläder hos 
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båda föräldrarna. Föräldrarna kan ställa till med mycket ”tjafs” när det gäller tider och dagar för 
umgänget. Den ena föräldern vill ändra på dagen för umgänget, medan den andre absolut vill 
hålla fast vid det som tingsrätten har beslutat. Det är både otryggt för barnet och jobbigt för 
kontaktpersonen, som är tvungen att kommunicera med båda föräldrar.    

5.5.2 Nackdelar   
Enligt samordnarna kan en nackdel vara att man ”utsätter sig” lite när man går omkring i 
samhället med en förälder som har lite svårt med gränser och som talar högt om saker och ting 
som man inte borde göra, i tunnelbanan, på bussen och andra offentliga platser. Det negativa 
som KP1 beskrev var situationer där en familj på något sätt avslöjas för en främmande person, 
”allting blir liksom naket i familjen”. En utomstående tar reda på saker och ting, vilket är varken 
roligt för familjen eller för kontaktpersonen, men samtidigt är detta en del av 
kontaktmannaskapet.  
KP2 och KP4 berättade att föräldrarna många gånger kan ändra tider. Sedan ringer de till 
kontaktpersonen och ber att denne ska meddela detta till den andre föräldern. Man blir något 
slags ”serviceman” och det kan ibland vara slitsamt. Den andre föräldern vill t ex absolut inte 
ändra på tiderna. Om föräldrarna ringer återbud en helg, förlorar man även inkomsten som man 
har räknat med. KP3 tyckte att det ibland kunde vara slitsamt och jobbigt att kombinera 
kontaktmannaskapet med sitt vanliga arbete eftersom tider och omfattningen för ett och samma 
uppdrag kan ändras. KP4 kan av och till uppleva en rädsla av att någon skulle hämnas. Detta 
faktum att man vittnar i domstolar och att man som kontaktperson kan bli utsatt för hot, leder till 
att man känner sig osäker och rädd. Det förekommer dock ytterst sällan i umgängesärenden.   

5.5.3 Att hantera svårigheter 
Samtliga kontaktpersoner uppger att man har rätt att avbryta umgänget. Samordnarna berättar att 
man kan skära ned på umgängestid eller ställa in umgänget under en period för att sedan påbörja 
det igen om man känner att situationen blir okontrollerbar. Flexibilitet och även känsla av humor 
kan hjälpa att hantera vissa situationer. Som det nämndes i föregående text, finns det situationer 
där umgängesföräldern är mer benägen att umgås med kontaktpersonen än med sitt eget barn. 
KP2 berättar att man då kan försöka dra sig ut ur samtalet genom att gå iväg en stund 
någonstans i huset, eller gå på toaletten så att föräldern och barnet ges tillfälle att börja 
kommunicera. KP2 anser att det är nyttigt att ”tänka till”, att vara lite diplomat, att hålla 
föräldrarna på gott humör och att inte enbart anmärka på och kritisera dem. 
KP1, KP3 och KP4 berättar att det är viktigt för dem att hålla i minnet att man ska göra det så 
tryggt som möjligt för barnet under umgängen: 

 
KP3: … det sätt hur jag hanterar det på, är egentligen att jag dels bearbetar det själv och 
tänker ”jag gör mitt jobb, jag är tillsatt att vara kontaktperson här, jag ska i så fall göra 
det här så tryggt som möjligt för det här barnet under tiden” och sedan också prata med 
uppdragsgivarna, socialtjänsten, om det här, hur jag ser på det här och också prata med 
båda föräldrarna, försöka påtala ”jag ser det här, jag tycker inte att det här är bra, jag 
tror att det är viktigt att du gör på annat sätt nästa gång” … 

 
KP1, KP3 och KP4 uppger att man bör tala med föräldrar dels för att tydliggöra sin egen roll 
och dels för att påtala vad som har varit mindre bra och kan förbättras. Enligt KP1 är det viktigt 
att markera att man inte är en vän till föräldrarna, utan en representant från socialtjänsten som 
har anmälningsskyldighet. Med tiden kan man sätta sig in i föräldrarnas situation, se saker ur 
deras perspektiv, vilket gör det lättare att behålla objektiviteten. KP2 berättar att ett sätt som 
man kan hantera svåra situationer på, är att rapportera det man ser vidare till socialsekreterarna.  
I övrigt kan man inte göra så mycket, speciellt om barnen inte vill följa med. Det är viktigt att 
frivilligheten finns. Föräldrarna kan ”snacka skit” om varandra, vilket är jobbigt och 

 38



 
 
kontaktpersonen ska försöka avsluta liknande samtal. Ett sätt att förebygga kommande 
svårigheter är att förklara redan från början vilka regler som ska följas, t ex att 
umgängesföräldern inte ska tala med barnet på sitt hemspråk. 
 
Enligt KP4 behöver man i första hand försöka tala med föräldern och lugna ned den ifall 
svårhanterade situationer uppstår. Man utvecklar verktyg som kan hjälpa att hantera de svåra 
situationerna med tiden, utifrån egna erfarenheter av olika uppdrag. Det är viktigt att ha polisens 
och jourens telefonnummer med sig. Man ska lyssna på föräldrar och ge information de frågar 
efter, t ex hur rättsväsendet fungerar. Detta kan ha en lugnande effekt på föräldrarna.  
 
Samordnarna berättar att kontaktpersoner kan förbereda sig inför uppdragen och bearbeta det 
som har hänt genom att delta i handledningen och i de gemensamma träffarna med andra 
kontaktpersoner. Detta kan hjälpa kontaktpersoner att utveckla en känsla av att man är en grupp 
arbetskamrater som får tillfälle att dela med sina erfarenheter och bearbeta svåra upplevelser. 
Kontaktpersonerna kan ringa till samordnarna och berätta om hur det har gått under umgänget. 
Det är viktigt att lyssna på kontaktpersoner om de har varit med om någonting plågsamt.  

5.5.4 De positiva situationerna 
De mest positiva situationerna, enligt KP1 och KP3, är när man känner att det finns ett hopp om 
att föräldrarna kan börja samarbeta och man ser att de verkligen börjar tänka på barnet. KP2 
berättar att det känns härligt att få en positiv respons från föräldrarna. De ringer och tackar för 
den tiden då de fick träffa sina barn regelbundet. Det kan vara ”smickrande” att föräldrar har 
tyckt om en och vill träffa denne även privat, t ex gå till en fotbollsmatch. Man markerar dock 
att man inte ska bli någon personlig vän med föräldern. KP3 och KP4 anser att de positiva 
situationerna kan vara när den initiala otryggheten och osäkerheten övergår till en bra relation 
mellan barnet och umgängesföräldern, där kontaktpersonen inte längre behövs. Det är också 
positivt att möta de andra kontaktpersonerna i möten som anordnas av kommunen: 
 

KP3: … sedan det är också kul i X också … att en grupp kontaktpersoner … tio-tolv 
personer, träffas också en gång per termin eller en till två gånger om året, och X (brukar 
bjuda på) julbord, det är roligt också … prata lite grand är också kul, det är givande att 
vara i ett ytterligare socialt sammanhang: ”här har jag mitt kontaktpersonjobb, sedan har 
jag mitt ordinarie jobb”, kontaktmannaskapet är ju också ett annat sammanhang med 
uppdragsgivare och kollegor … 

5.5.5 Fördelar med att arbeta som kontaktperson vid umgängestvister  
Samordnarna beskriver att det kan finnas flera fördelar som kontaktpersonerna kan uppleva i sitt 
arbete. Det kan vara spännande och personlighetsutvecklande. Man kan hamna i situationer som 
man inte var med om förut, vilket är utmanande. Man får ett perspektiv på sitt eget ”lugna” liv. 
Dessutom vill man att engagera sig i samhället genom att hjälpa barnen att få kontakt med sina 
föräldrar. Personer som kommer från andra kulturer vill engagera sig för att hjälpa sina 
landsmän. KP1 tycker att det kan vara nyttigt att få veta mer om barnets situation och barnets 
juridiska rättigheter. Man utvecklas som person av att vara delaktig i olika uppdrag, och även av 
att se en positiv förändring i föräldrarnas kommunikation. Vid dessa tillfällen upplever man att 
man bidrar med någonting positivt. KP2 tyckte att detta arbete gav en mängd erfarenheter om 
relationer. Man ser sin egen relation i sitt eget liv i återspegling av hur andra har det, man ser 
hur svårt det kan vara att leva ihop. Man får helt enkelt perspektiv på sitt eget liv.  Enligt KP3 
möter man nya människor hela tiden, vilket är positivt. Dessutom är det roligt att umgås med 
barn och det är en form av ett extra arbete: 
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KP3: … det som jag känner, bortsett från det viktiga - att vara som ett skydd för barnet - är 
det herrans olika möten med olika personer från olika kulturer, det tycker jag är intressant, 
det ger mig mycket, prata med människor … väldigt många har ju varit invandrare och det 
är kul att prata med dem, med deras familjer … kontakten med alla barn, det tycker jag är 
roligt, att prata med dem, att skapa ett bra möte, även om jag ska inte bli någon i det 
naturliga nätverket för barnet, utan en tillfällig besökare i barnets liv, det är lärorikt och 
det känns meningsfullt … man får ju en extra inkomst också … 

 
KP4 tycker att det positiva är att man hjälper barnet träffa sin förälder och att barnet kan bygga 
sin egen bild av umgängesföräldern. Man kan vara nyfiken med hur det hela kan sluta och man 
kan uppleva glädje när man lyckas med uppdragen:  
 

KP4: Det att man kan hjälpa att barnet kan träffa den där andra föräldern, och det är … 
ett positivt möte, därför att säkert alla säger att ”vi pratar inte illa om den andra 
föräldern” men det är ju så alla gör, och barnet hör detta, därför försöker man visa barnet 
att ”du ska själv tänka vad du tycker om din mamma eller pappa”, man blir jätteglad om 
barnet har skapat sin bild av föräldern efter sina erfarenheter vid umgänget. Det är 
någonting som jag vill göra, och sedan är det intressant från uppdrag till uppdrag, de ser 
ju olika ut och jag är så nyfiken för att se ett positiv resultat … då blir man glad … 

 

5.6 Sammanfattning och analys av tema 3 
Intervjupersonerna uppger att svårigheter i umgängesuppdrag huvudsakligen beror på någon 
form av problem hos föräldrar. Det kan vara stora konflikter i bakgrunden eller andra problem i 
form av missbruk, hot eller misstankar om brott mot barnet och boendeföräldern. Dessa 
svårigheter måste kontaktpersonen lösa på något sätt så att det blir möjligt att uppnå ett 
någorlunda fungerande umgänge. Varje kontaktperson lyfter fram olika situationer som kan vara 
svårast. Svårigheterna kan föranleda en känsla av rädsla, irritation, sorg eller frustration hos 
kontaktpersonen.  En nackdel med umgängesstöd är att man kan hamna i situationer som man 
inte har räknat med. Aspekter rörande svårigheter och nackdelar kring kontaktpersoners arbete 
ligger huvudsakligen i linje mer tidigare forskning. De familjer som får insatsen har oftast en 
kombination av olika problem. Det kan vara djupa konflikter, missbruk eller psykisk störning. 
Kontaktpersonen kan dras in i konflikterna och känna sig hotad av föräldern. Kontaktpersonen 
måste vara försiktig med att inte avslöja skyddad adress där barnet bor (Andersson & Bangura 
Arvidsson, 2006, s 59ff). Man kan uppleva att umgänget inte alltid är till barnets bästa (Hanes, 
2004, s 17; Länsstyrelsen, 2005). En intervjuperson i denna studie nämnde att i vissa fall är 
umgänget inte bra för barnet.   
  
Att möta och dela med sina erfarenheter med andra kontaktpersonerna är positivt, tyckte flera 
intervjupersoner. Det är alltid roligt att träffa barn, umgås med dem och se att de trivs i 
umgänget. Man upplever glädje av att se på vilket sätt ett barn utvecklar en bra relation och en 
bra bild av förälder. Det är positivt när man ser att föräldrarna börjar samarbeta kring barnet och 
man har förhoppningar om att man inte kommer längre att behövas. Man får nya erfarenheter av 
att vara med i många olika möten med människor från andra kulturer samt få kunskap om barns 
situation och rättigheter. Det är en möjlighet att hjälpa andra. Socialsekreterarna i flera studier 
har upplevt att det positiva med kontaktpersonernas roll var att man fanns som ett stöd för barnet 
och även föräldrar (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, s 77f; Länsstyrelsen, 2005). De 
frivilliga kontaktpersonerna i Anderssons studie (1992, s 61) upplevde att de arbetade 
förebyggande.  
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Kontaktmannaskap vid umgängestvister utgör en del av intervjupersonernas hela livsvärld. De 
upplevelser som skapas i umgängessituationer, är specifika och går att förstå enbart i jämförelse 
med kontaktmannaskapet. Därtill är varje upplevelse specifik och kan förstås enbart utifrån den 
situation som har föranlett den. Enligt Kellys teori om personliga konstruktioner är 
konstruktionerna lätta att använda på vissa företeelser eller aspekter i verkligheten men inte alls 
tillämpliga när det gäller företeelser som ligger utanför tillämpningsområdet. En konstruktion 
har en fokus och ett tillämpningsområde. Personliga konstruktioner är dock inte samma sak som 
upplevelser, utan de står för diskriminationer som ligger bakom individens upplevelse och 
erfarenhet av verkligheten. Med hjälp av konstruktioner bildar individen sitt förhållningssätt till 
de olika skeenden som hon ställs inför (Stevens, 1998, s 180f). När en kontaktperson hamnar i 
en umgängessituation och är med om en (ny) händelse, skapar hon en ny konstruktion utifrån 
händelsen eller ”placerar” den i enlighet med de kategorier som redan finns i hennes 
medvetande. En upplevelse kan klassificeras med hjälp av konstruktionen ”positiv” i motsats till 
”negativ”. Bakom de negativa upplevelserna av kontaktmannaskapet ligger kontaktpersonernas 
upplevda negativa känslor i form av rädsla och irritation, vilket är följden av de olika 
omständigheterna i umgängena såsom konflikter mellan föräldrar, umgängesförälderns missbruk 
mm. Vissa konstruktioner tenderar att bli mer centrala för individen. Om de centrala 
konstruktionerna ifrågasätts, finns det risk att individen upplever ångest (Ibid., 181, 184). När 
kontaktpersonernas centrala konstruktioner kring sin roll som en trygghet för barnet ifrågasätts 
av föräldrarna och barnen, kan kontaktpersonerna uppleva rädsla och irritation. För att undvika 
sådana situationer krävs det att människor har förmåga att ”luckra” upp och förändra sina 
konstruktioner – sina upplevelser och synsätt till händelserna i umgängen (Ibid., 184).            
   
Intervjupersonerna uppger att det finns olika sätt att hantera de svåra situationerna. Dels kan 
man avbryta, i samråd med uppdragsgivarna skära ned umgänget, eller låta den upphöra under 
en viss tid. Kontaktpersonerna har även utvecklat egna strategier för att hantera uppdrag. Att 
vara medveten om att ens syfte är att göra det så bra för barnet som möjligt i umgänget utifrån 
de omständigheter som föreligger, kan hjälpa kontaktpersonen att behålla sin neutralitet och 
klara uppdraget känslomässigt. Man kan tala med föräldrarna i syfte att få dem byta fokus från 
egna problem till barnets behov eller sätta tydliga gränser om att man inte tänker lägga sig i 
föräldrarnas angelägenheter utan att man finns endast för barnets skull. Kommunen erbjuder 
handledning och gemensamma träffar för kontaktpersoner, vilket också är en form av 
bearbetning av de olika svårigheterna. Sammanfattningsvis kan man säga att kontaktpersonerna 
beskriver både konkreta handlingar som kan hjälpa att hantera svårigheterna och mentala 
strategier såsom olika tankar kring hur man kan på bästa sätt undvika att dras in i konflikter.  
 
Inom upplevelseperspektivet ser man en människa som en aktiv och intentionell agent, som kan 
engagera sig i och påverka världen. Livet och människans handlande är målinriktat. Människan 
besitter frihet i form av handlingsförmåga (Stevens, 1998, s 168, 217). Kontaktpersonerna har en 
förmåga att agera i de olika situationerna för att uppnå de målen som hon anser är viktiga – att 
se till barnets behov av trygghet och kontakt med en förälder. Kontaktpersonens frihet att agera 
kan vara situationsbetingad (Ibid., 168). Varje umgängestillfälle erbjuder kontaktpersonen 
valmöjligheter, men även begränsningar. Man kan först bedöma situationen och utifrån detta 
välja att antingen tala med föräldern eller avbryta umgänget omedelbart. Kontaktpersonerna 
nämner att det negativa med umgängena är att de är oförutsägbara. Det kan även tolkas som en 
begränsning av handlingsfriheten, eftersom man blir alltför styrd av de olika faktorerna i 
enskilda umgänget, t ex umgängesförälderns eller barnets beteende. Man kan inte i förväg 
föreställa sig vad som kan hända för att kunna anpassa sitt agerande. Samtidigt finns det 
möjlighet för kontaktpersonen att redan i första mötet lära känna föräldrarna. Detta kan hjälpa 
kontaktpersoner observera och skapa egna erfarenheter av föräldrarna och på detta sätt hantera 
sin oro. Kontaktpersonernas handlingsförmåga innebär också att de kan vara självmedvetna. 
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Den reflexiva medvetenheten gör att man kan föreställa sig olika alternativ och inse 
konsekvenser av ens handlande (Ibid., 168). Man kan tolka det som att kontaktpersoner har 
tillgång till ett brett spektrum av olika handlingsalternativ som de kan reflektera över. Dessa 
alternativ har formats utifrån kontaktpersonernas erfarenheter.  

5.7 Kontakt med socialtjänsten (samordnarna) och domstolen 

5.7.1 Stöd för kontaktpersoner vid umgängestvister – samordnarnas 
synpunkter 

SAM2 beskriver att umgängeskontaktpersoner ”hänger lite i luften”. Det finns ingen 
handläggare som har en skyldighet att följa upp uppdragen. Samordnarna finns generellt för 
kontaktpersonerna, men de har inte heller någon uppföljningsskyldighet. Kontaktpersoner 
brukar kontakta samordnarna både när det gäller konkreta händelser, till exempel när umgänget 
blir inställt och när konflikter och svårigheter uppstår. Samordnarna uppger att det är viktigt att 
ta hand om och stödja sina kontaktpersoner. Det är viktigt att ge kontaktpersoner uppdrag så att 
de har jobb och vill stanna kvar. Kommunen erbjuder också handledning med en utifrån 
kommande handledare. Kontaktpersonerna får möjlighet att träffas gemensamt och dela med 
sina erfarenheter.   

5.7.2 Stöd för kontaktpersoner vid umgängestvister - 
kontaktpersonernas upplevelser   

Samtliga kontaktpersoner nämner handledning och de gemensamma träffarna som stöd i sitt 
arbete. Samtliga kontaktpersoner uppger att de har en kontinuerlig kontakt med samordnare. 
KP1, som har erfarenheter av uppdrag i olika kommuner, uttrycker att man arbetar oftast på 
helger, vilket innebär att man inte kan ringa till ordinarie samordnare för att få råd. Det finns 
möjlighet att ringa till jouren eller polisen om det händer saker och ting under umgänget. Man 
kontaktar samordnaren på måndag och berättar hur det har gått. Kontakt med socialtjänsten kan 
se olika ut i olika kommuner. I en kommun hade man en kontinuerlig kontakt med handläggarna 
men hade inte tillgång till handledning. I en annan kommun hade man en handledare som fick 
en annan tjänst och avbröt handledningen omedelbart utan att ge en förklaring, vilket kändes 
konstigt. KP2 beskriver att det finns mycket kontakt med handläggarna:  
 

KP2: jag ringer med jämna, ojämna mellanrum och talar om hur det går, eller de ringer 
till mig på mitt jobb, vi hörs på mobilen och kollar av hur det går … det är ibland lite 
sporadiskt: ibland hörs vi mera, ibland hörs vi mindre … 

 
Kontaktpersonen blir ansvarig för att hålla kontakten med båda föräldrar. Så ska det vara, tycker 
KP2, för det kan inte vara flera mellanhänder som ”ska stå standby” på helger.  
KP3 uppger att det är viktigt att ha uppföljningar. KP3 brukar ringa till samordnarna om det blir 
tydligt att det inte fungerar enligt kontraktet eller om det har hänt någonting med barnen. Man 
skulle vilja ha ännu tätare kontakt med handläggarna men man tycker att de troligen har mycket 
att göra. Det vore också bra att bli uppringd, att inte bara själv söka kontakt. Å andra sidan hade 
kontaktpersonen erfarenhet av flera års arbete inom sociala arbetets olika områden, vilket har 
lett till att man har känt sig mer erfaren och därmed kunde själv bearbeta vissa situationer. Om 
man saknar erfarenheter av socialt arbete och vidare utbildning, kan man, enligt KP3, behöva en 
tätare kontakt med handläggarna. KP4 berättar att kontakt med samordnarna ser bra ut. Det kan 
också bero på hur pass krävande man är. I och med det att man är så ensam i ett uppdrag, kan 
det finnas behov av att kunna kontakta någon om man tar vissa beslut under umgängena 
speciellt om man är ny som kontaktperson. Detta kan gälla t ex om man vill avbryta ett 
umgänge. 
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5.7.3 Hur kan svårigheter med kontaktmannaskapet vid umgängestvister 
förbättras 

KP1 framhäver behovet av att veta mer om vad som har hänt i familjen, men sekretessen kan bli 
hindret. Man får för lite information som kan vara värt att veta för att kunna skydda barnet på ett 
bättre sätt. KP2 uppger att det är viktigt att föräldrarna håller det som är överenskommet och att 
det finns ett skrivet avtal. Man ska inte heller ”rucka på” kontraktet hur mycket som helst. KP2 
och KP3 berättar att det inte behövs mer information om ärendet:  
 

KP2: På något sätt är det bra att jag inte vet allting heller, för då har man lättare att hålla 
mig neutralt tror jag, men tänk om du får reda på att pappan är pedofil och har förgripit 
sig på barnet, då är det svårt att sitta där och vara trevlig mot en kille som är pedofil … 
eller har misshandlat sin hustru … 

 
KP3 uttryckte att det kan vara bra att i vissa fall erbjuda stöd för umgängesföräldern, som kan 
känna sig kränkt av kontaktpersonens närvaro, rättegången och boendeförälderns misstankar. 
Generellt är det viktigt med tydliga uppdrag: 
 

KP3: … det ska alltid finnas ett skriftligt uppdrag, som också umgängesföräldern har sett 
och tagit del utav, åtminstone läst, kanske inte accepterat fullt ut, men ändå godkänt på 
något sätt, för det brukar jag alltid eller väldigt ofta - då speciellt i svårare fall - ha det 
med mig varje gång i plånboken och varje gång det blir någon diskussion, så visar [jag] 
upp (det) att det står här si och så … och att jag har rätt … att avbryta umgänget om det 
blir nödvändigt … 

  
KP4 beskrev att man som kontaktperson kan behöva kunskaper om kommunen samt hur 
socialtjänsten och rättsväsendet fungerar. Man kan ha kontakt med en rad olika myndigheter: 
polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminaltjänsten, varför det är till fördel om man vet vad 
som gäller i olika sammanhang. Man skulle kunna göra en skriftlig sammanställning 
innehållande information om de nämnda institutionerna.  

5.7.4 Kontakt med domstolen 
Samordnarna berättar att man inte har haft särskilt mycket kontakt med domstolar. Det är mest i 
enskilda ärenden som domstolen vill ha ett yttrande eller tala med någon enskild. Man upplever 
att domstolarna anser att de har gjort sitt när de har fattat ett beslut, speciellt om domen är klar. 
Om flera förhandlingar beräknas att äga rum i målet, är man i domstolen mer benägna att 
intressera sig för hur det går under umgänget. Om umgänget inte kommer igång av någon 
anledning, skriver samordnarna en kort förklaring, som de skickar till ombuden och domstolen. 
Ibland kan någon från tingsrätten ringa och kontrollera om det finns en kontaktperson som 
skulle kunna åta sig uppdraget. Detta händer ytterst sällan, menar samordnarna. 
Kontaktpersonerna upplever att uppdragen från tingsrätten kan vara otydligt utformade och 
orimliga, ”inte verklighetsförankrade” med övervakat umgänge fem timmar varenda helg med 
hämtning och lämning. Man försöker i så fall skräddarsy en plan som passar alla parter.  Det har 
även gjorts försök genom besök hos tingsrätten att informera om hur uppdragen kan utformas så 
att en kontaktperson kan tillsättas. Samtliga kontaktpersoner nämner att de kan bli kallade som 
vittnen inför en domstol, vilket kan vara svårt, speciellt om det händer under pågående uppdrag: 
 

KP2: man i rätten frågar mig … hur tycker du att den här pappan är mot sina barn? … ”ja 
han är fantastisk pappa, han är jättebra”, då måste jag säga också det att ”han är 
stressad, han gör för mycket med barnen, han överdriver sin papparoll på de här timmarna 
” och då sitter pappan där tre meter från mig och vi ser varandra i ögonen, då måste jag ju 
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säga vad jag tycker, det är min skyldighet, jag kan inte linda in allting i bomull och då 
känner man att ”nu har jag förstört vår relation”… 

 
Samtidigt upplever KP2 och KP4 att föräldrarnas inställning till dem inte har ändrats. KP2 
tycker att föräldrarna tar till sig lite av det man har sagt i rätten. KP4 upplever att föräldrarna har 
förstått att hon måste berätta hur umgänget har sett ut. Hon berättar även det som har varit 
positivt under umgänget. Det är viktigt att man berättar bara det man har sett, inga egna tankar 
eller värderingar. Att vittna är dock svårt för det mesta. 

5.8 Sammanfattning och analys av tema 4  
Av resultat framgår att kontaktpersoner har kontakt med samordnarna på olika sätt. Dels har 
man tillgång till handledning och möten med andra kontaktpersoner, vilket anordnas av 
kommunen, dels har man kontakt med samordnarna i enskilda uppdrag. Man informerar hur det 
har gått under ett umgänge eller söker råd om hur man kan lösa en konkret umgängessituation. 
Om man har varit med om någonting besvärligt i umgänget, kan man även ha direkt kontakt 
med sekreterarna – för att ”prata av sig”. Det finns inte någon skyldighet att följa upp 
uppdragen. Under andra än kontorstider kan man ringa till jouren eller polisen. Några 
kontaktpersoner, som har erfarenhet av arbete i andra kommuner, uppgav att stödet där kunde se 
olika ut. Både i tidigare undersökningar kring kontaktmannaskapet och utifrån 
intervjupersonernas uttalanden i denna studie framgår att kontaktpersoner är i stort behov av 
kvalificerad handledning och gemensamma träffar med andra kontaktpersoner på grund av svåra 
uppdrag. Även vissa former av utbildning kan vara till nytta för kontaktpersoner. Det är också 
viktigt att följa upp uppdragen (Hanes, 2004, s 6). I Anderssons studie berättade ”frivilliga” 
kontaktpersoner om att de inte hade tillräcklig kontakt med socialtjänsten och man kände sig 
utlämnad. De kontaktpersoner som var nöjda upplevde att det var bra att man visste vem man 
skulle kontakta vid behov (Andersson, 1992). Intervjupersonerna i denna studie upplevde alla att 
de hade en bra kontakt med samordnare. Man vet vem man vänder sig till för att tala om 
uppdragen. Samordnarna upplevde att det var viktigt med att vara tillgänglig för och lyssna på 
kontaktpersonerna. 
 
Intervjupersonerna upplever att de inte har mycket kontakt med tingsrätten, mest i enskilda 
ärenden. Kontaktpersonerna kommer främst i kontakt med domstolen när de blir kallade som 
vittnen. Det att vittna kan upplevas som någonting mindre behagligt, särskilt om det sker under 
pågående uppdrag. Kontaktpersonen måste berätta hur det har gått i umgänget. Det kan hända 
att umgängesföräldern inte är så bra i sin roll som förälder, vilket har betydelse för målet och 
därför ska detta komma fram. I övrigt tycker intervjupersonerna att uppdrag från tingsrätten kan 
vara orimliga eller otydligt utformade. Man försöker ändra utformningen av uppdraget så att det 
skulle passa alla parter och umgänget skall ändå ske i så stor utsträckning som tingsrätten har 
bestämt. Man har informerat domstolar om de svårigheter som finns vad gäller 
umgängesuppdrag för att främja ett effektivt samarbete. Resultaten i tidigare litteratur visar att 
man upplevde att det fanns problem med av domstolen föreskrivna tider för umgänget 
(Länsstyrelsen, 2005, s 3), vilket ligger i linje med intervjupersonernas upplevelser i denna 
undersökning. Kontakterna med socialnämnden och domstolen kontakt kan se olika ut i olika 
kommuner (Ibid., 6). Intervjupersonerna i denna studie upplevde att domstolar ytterst sällan 
kontaktar socialtjänsten i syfte att försäkra sig att om en kontaktperson finns tillgänglig. Att 
vittna är i huvudsak en svår upplevelse, tyckte intervjupersoner i denna studie, eftersom man 
måste berätta saker som har varit mindre bra i umgänget med umgängesföräldern närvarande i 
förhandlingssalen. Fördelen med att vittna kan vara det att umgängesföräldern förmår att ta till 
sig de saker som kommer fram. Det är viktigt att även berätta vad som varit bra i umgänget, 
vilket kan öka umgängesförälderns självförtroende. Liknande aspekter kring kontaktpersoners 
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skyldighet att vittna inför domstolen berörs i andra studier (Andersson & Bangura Arvidsson, 
2006; Hanes, 2004). 
 
Svårigheterna med kontaktmannaskapet kan minskas genom att man får mer information om 
familjen, vilket skulle hjälpa att utveckla ett mer adekvat förhållningssätt till föräldrarna. Risken 
med utförligare information kan dock vara, enligt flera kontaktpersoner, att man har det svårare 
att vara opartisk. I tidigare forskning diskuterar man att sekretessen kan förhindra kontaktperson 
från att veta mer om föräldrars problem för att kunna hantera oväntade situationer (Andersson & 
Bangura Arvidsson, 2006). Ett annat sätt att förbättra villkor för umgänget är att erbjuda stöd till 
umgängesföräldern. Dessutom är det viktigt att fortsätta med tydliga skriftliga uppdrag som 
föräldrarna har tagit del av och håller det som är överenskommet. Som kontaktperson kan man 
behöva information om olika myndigheter och hur de fungerar. En intervjuperson i min studie 
tyckte att det är fördelaktigt att få mer utförlig information om familjen i det enskilda fallet, 
medan andra upplevde att information om vissa saker som umgängesföräldern har gjort kan 
påverka deras inställning negativt.  
 
Socialtjänsten (samordnarna) och domstolen är de institutioner som umgängeskontaktpersoner 
har mest kontakt med. De ingår således i kontaktmannaskapets fält och krav från 
kontaktpersoner ställs på båda institutionerna. Tingsrätten och socialtjänsten kan uppfattas som 
uppdragsgivare gentemot kontaktpersoner och därför förväntas de att vara till hjälp för sina 
uppdragstagare. Man kan utgå ifrån att dessa institutioner har förpliktelser i förhållande till 
kontaktpersoner och att dessa förpliktelser bildar en abstrakt roll, en uppfattning av vad 
kontaktpersonerna kan förvänta sig från dessa institutioner. Här menar jag att institutioner som 
helhet kan ha en övergripande roll gentemot uppdragstagarna. Uppdragstagarna är ett annat 
system där det framkommer att ganska så enhetliga förväntningar ställs på socialtjänsten och 
domstolen. I enlighet med det rollteoretiska perspektivet kan man tyda att det finns en 
rollkomplementaritet, dvs. både uppdragsgivarna och uppdragstagarna är väl medvetna om vad 
som krävs av uppdragstagarna (Payne, 222, s 222). Från kontaktpersonernas sida efterfrågar 
man först och främst en tät kontakt med handläggarna samt andra åtgärder som kan förbättra 
umgängessituationen i form av exempelvis stöd till umgängesföräldern. Det kan dock finnas 
hinder till att man får sina förväntningar uppfyllda. Ett av hindren kan vara en tidsbrist hos 
handläggarna, vilket gör att man inte alltid kan erbjuda den hjälp som behövs. Samtidigt är 
handläggarna medvetna om att det är viktigt att ta hand om sina medarbetare. Kontakten med 
tingsrätten upplevs däremot ofta som bristfällig. Intervjupersonerna berättar att man har 
anordnat möten med domstolen i syfte att ge information om vilka behov finns när det gäller 
umgängesuppdrag. Detta kan tolkas med att det inte finns tillräckligt med kunskap inom 
domstolarna om dessa uppdrag och kontaktpersonernas önskemål. Kunskapsbristen kan 
innebära att man helt enkelt är osäker på vad som gäller. En möjlig tolkning är att det inte finns 
några tydliga rutiner i domstolarna om hur man på bästa sätt utformar uppdragen och hur man 
går tillväga när det gäller kontakt med socialtjänsten. Denna osäkerhet kan förklaras med 
begreppet rollambiguitet, som uppstår när människor är osäkra på vad en roll kräver av dem 
(Ibid., 223). Domstolarna är helt enkelt osäkra hur man ska förhålla sig till socialtjänsten. Man 
kan sedan fråga sig om det beror på tidsbrist, en hög personalomsättning eller en uppfattning om 
att domstolen har gjort sitt när beslutet fattas. Sedan lämnas ansvaret över till socialtjänsten. 
Detta är dock en spekulation, eftersom det kan finnas andra faktorer som inverkar på hur 
domstolarna agerar, vilket skulle kunna tydliggöras genom intervjuer med domare och andra 
berörda jurister.                
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6  Diskussion av resultat och slutsatser 
Under denna rubrik presenteras en diskussion av resultat utifrån studiens forskningsfråga samt 
de fyra huvudtemana. Vidare presenteras slutsatser som åtföljs av tankar kring fördelar och 
nackdelar med vald metod. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Diskussion av resultat 
Mina förkunskaper om kontaktmannaskapet vid umgängestvister stämmer i stort överens med 
det resultatet som jag har kommit fram till i denna studie. Att arbeta som kontaktperson vid 
umgängestvister är förvisso utmanande. Det finns många faktorer som inverkar på umgänget. 
De svårigheterna som uppstår vid umgängestillfällena har oftast med föräldrarnas problem att 
göra, vilket också beskrivs i tidigare forskning (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006, Breife, 
2005). Med anledning av detta finns det ett behov av professionellt stöd för kontaktpersonerna. 
Det kan också finnas en hel del positiva upplevelser hos kontaktpersonerna, vilket skapar en 
känsla av meningsfullhet. Detta framhävs i tidigare studier kring umgängesstöd och ”vanlig” 
kontaktmannaskap (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006; Andersson, 1992; Mossberg, 
1985). Alla inblandade parter kan ha olika förväntningar om hur en kontaktperson ska vara. 
Vidare har även kontaktpersonen själv tankar och åsikter kring hur man kan förhålla sig i 
umgänget för att få det att fungera. Bestämmelser kring kontaktmannaskapet vid 
umgängestvister ger en ram för i vilka situationer samt på vilket sätt kontaktperson ska tillsättas. 
Det finns generellt beskrivet att en kontaktperson ska vara neutral och opartisk mot föräldrarna 
samt ha barnet bästa för ögonen (prop. 1997/98:7; SOU 2005:43). Som i övrigt socialt arbete, 
saknas det tydligare regler om hur man kan gå tillväga rent praktiskt. Det är nog inte heller 
möjligt, eftersom uppdragen kan skilja sig åt och man utgår från det individuella fallet. Varje 
kontaktperson kan under åren utveckla egna strategier och förhållningssätt som hjälper att på 
bästa sätt utföra ett arbete. Det är dock viktigt att hela tiden tänka på att ens främsta roll är att 
vara ett stöd och en trygghet för barnet. För att kunna behålla denna ibland hårfina balans mellan 
förtroende och neutralitet, behöver man ha tillgång till t ex kvalificerad handledning för att få 
hjälp med att lösa olika situationer. Att träffa sina kolleger för att dela med sina upplevelser, 
eller helt enkelt vara tillsammans, kan också kännas meningsfullt och intressant. I detta 
sammanhang känner man att man tillhör en viss grupp personer, eftersom man ofta är ensam i 
sina uppdrag. Resultaten visar att intervjupersonerna i stort är nöjda med det stöd och kontakt de 
har tillgång till. Tidigare forskning visar att kontakten med socialtjänsten upplevs ofta som 
bristfällig (Andersson, 1992). Intervjupersonerna i detta arbete ombads dock att enbart beskriva 
sin kontakt med samordnarna. Det kan finnas socialsekreterare inom andra enheter som 
kontaktpersoner har ett samarbete med. Därför är det inte möjligt att uttala sig om hur 
samarbetet med andra enheter inom kommunen uppfattas av intervjupersonerna.          

6.2 Slutsatser  
Studiens syfte har varit att undersöka hur ett urval kontaktpersoner och samordnare upplever 
kontaktmannaskapet vid umgängestvister. För att kunna besvara huvudfrågan har fyra teman 
formulerats. Dessa teman berör skilda aspekter av kontaktmannaskapet och med hjälp av temana 
har min förhoppning varit att ta del av intervjupersonernas upplevelser kring 
kontaktmannaskapet. I arbetet har jag utgått från en fenomenologisk och hermeneutisk 
vetenskapsfilosofi. Data har samlats in med hjälp av en kvalitativ metod. De intervjupersoner 
som deltog i intervjuerna bedömdes kunna bidra med informationsrika berättelser av sina 
upplevelser, eftersom de har flera års erfarenhet som umgängesstöd. Analysen av det insamlade 
materialet har gjorts samt tolkningen av resultaten har utförts utifrån två teoretiska perspektiv, 
upplevelseperspektivet samt rollteorin. Jag har i möjligaste mån strävat efter att vara konsekvent 
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i datainsamlings- samt bearbetningsskeden, för att sedan redovisa detta i rapporten. Det var även 
viktigt att förhålla sig kritisk till egna tolkningar. 
 
Utifrån de fyra temana kan man skapa sig en helhetsbild av hur kontaktmannaskapet kan 
upplevas av kontaktpersoner och samordnare, dvs. göra en hermeneutisk tolkning genom att 
utifrån de enskilda delarnas mening komma fram till materialets helhetiga mening (Kvale, 1997, 
s 50). Intervjupersonerna beskrev hur de upplevde sin roll samt föräldrarnas och barnens 
inställning gentemot kontaktpersoner. Man bad intervjupersonerna berätta om olika situationer 
som kan uppstå i umgängena och hur man kan hantera dessa situationer. Vidare beskrevs 
upplevelser kring samarbetet med socialtjänsten och domstolen. Parallellt med 
resultatredovisning har jag analyserat data mot bakgrund av tidigare forskning om 
kontaktmannaskapet vid umgängestvister. Detta har hjälpt mig att tydliggöra skillnader och 
likheter mellan de insamlade data och tidigare studier. Utifrån de resultat som jag fick kan jag 
bedöma att min forskningsfråga har besvarats. Jag har upplevt att det har varit meningsfullt för 
mig att lyssna på intervjupersonernas upplevelser. Ett syfte med studien har varit att fördjupa 
kunskapen om insatsen, något som jag tycker mig uppnått.       
 
Min slutsats är att kontaktpersonens roll är komplicerad i flera avseenden. Kontaktpersonen 
lever i ett ständigt ”spel” mellan olika parter. Å ena sidan ska man se till barnets bästa och 
behålla neutraliteten, å andra sidan måste man hitta ett sätt att kommunicera med båda 
föräldrarna för att få ett fungerande umgänge. Därtill ska man vara ständigt förberedd för 
oväntade situationer. Umgängessituationerna är överhuvudtaget svåra, med stora konflikter 
mellan föräldrarna samt andra problem såsom missbruk, misshandel etc. Kontaktpersonen och 
barnet är faktiskt inte skyddade från umgängesföräldern. Resultaten visar dock att 
kontaktpersonen kan uppfattas som myndigheternas ”förlängda arm”. Detta kan innebära att 
umgängesföräldrar är mindre benägna att visa sina negativa sidor till kontaktpersonen, eftersom 
de är rädda för att detta kommer att rapporteras till socialtjänsten. Paradoxalt nog, är de positiva 
upplevelserna av kontaktmannaskapet förknippade med ”avveckling” av en själv som 
kontaktperson i enskilda uppdrag, när föräldrarna är på väg mot ett bättre samarbete samt en 
bättre förståelse av barnets behov och rättigheter. Samtliga intervjupersoner framhöll att de 
upplevde kontaktmannaskapet vid umgängestvister som ett meningsfullt, berikande och 
personlighetsutvecklande arbete.    

6.3 Metoddiskussion   
Den kvalitativa metoden har lämpat sig bäst för denna studie där ett mindre urval respondenter 
har fått beskriva sina upplevelser. Trots att studiens resultat inte är generaliserbar i traditionell 
mening, bidrar de med värdefulla kunskaper om hur insatsen kan uppfattas av personer som har 
arbetat med den i flera år.  
 
En nackdel med denna metod kan ha varit de fåtaliga texterna som behandlar insatsen 
umgängesstöd. Förutom en artikel som skrevs av en kontaktperson, har jag inte lyckats hitta 
forskning som behandlar insatsen umgängesstöd utifrån kontaktpersonernas perspektiv. Brist på 
forskning förutsätter att man inte kan jämföra studieresultat med de resultat som har erhållits i 
andra undersökningar, varför arbetets validitet minskar. Ett annat problem är det syftesbestämda 
urvalet av intervjupersonerna. Jag antar att dessa är ”typiska” kontaktpersoner, vilket innebär att 
de kan ge mycket information om fenomenet. Därefter kan det visa sig att intervjupersonernas 
kunskaper om fenomenet inte är tillräckliga. Jag tycker emellertid att intervjupersonerna i denna 
studie har kommit med mycket intressant information. Samtliga intervjupersoner är verksamma 
i en och samma kommun. Detta kan inverka på intervjupersonernas berättelser. Det är möjligt, 
men inte nödvändigt, att kontaktpersoner har gett en positivare bild än den egentligen är av 
samarbetet med socialtjänsten, i detta fall samordnarna. Den kvalitativa intervjun är ett samspel 
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mellan intervjuaren och den intervjuade, där båda påverkas av och påverkar varandra (Kvale, 
1997, s 39). Det är således viktigt att vara medveten om att jag som intervjuare påverkar 
intervjupersonerna i intervjusituationen, vilket i sin tur inverkar på studiens resultat. Av etiska 
skäl har en del av det inspelade intervjumaterialet exkluderats och kontaktpersonernas uppgifter 
i form av ålder, yrke och arbetslivserfarenhet har inte beskrivits i detalj. Det blir därför svårare 
för läsaren att göra egna bedömningar av tolkningarna i denna studie.   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Tidigare forskning fokuserar på kontaktmannaskapet vid umgängestvister utifrån 
socialsekreterarnas perspektiv. Det vore därför spännande och intressant att fortsätta att utveckla 
forskning om kontaktpersonernas upplevelser. Denna studie ger enbart en liten inblick i 
kontaktmannaskapet vid umgängestvister och det är kontaktpersonerna samt socialsekreterarna 
som har kommit till tals. Man kan intressera sig för hur kvinnliga och manliga kontaktpersoner 
upplever sin roll eller fokusera på de verktyg som kontaktpersonerna använder sig av för att 
hantera de svåra uppdragen. Kvantitativa studier med ett större urval kan utföras i syfte att ta 
fram en omfattande bild om fenomenet utifrån kontaktpersonernas perspektiv. Den insamlade 
informationen kan sedan användas i kvalitativa studier kring kontaktmannaskapet. Det är även 
mycket viktigt att undersöka kontaktmannaskapet vid umgängestvister utifrån brukarnas – 
föräldrarnas och framförallt barnens – perspektiv. Det saknas idag forskning om barnens 
upplevelser och framförallt utvärdering av insatsen, som har funnits i ett par decennier. Något 
som också skulle vara värt att undersöka är att intervjua föräldrar, eftersom de också är föremål 
för insatsen. Föräldrarnas och barnens upplevelser kring umgängesstödet kan hjälpa lagstiftarna 
och yrkesverksamma socialarbetare förbättra kontaktmannaskapets olika aspekter. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till kontaktpersoner 
 
 
 
INFORMATIONSBREV TILL       2007-04-12 
KONTAKTPERSON       
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Julija Budaite. Jag studerar sjunde terminen på Socialhögskolan vid Stockholms 
universitet. Under denna termin ska jag skriva mitt examensarbete, det vill säga C-uppsats. 
Jag vill beskriva och analysera hur kontaktpersoner, vars uppgift är att vara stöd och skydd för 
barn i umgänget med dess förälder, upplever sin roll som kontaktperson. Jag har därför valt att 
intervjua Dig, som är kontaktperson vid umgängestvister (även kallat ”övervakat umgänge”). 
Min förhoppning är att veta mer om Ditt arbete och Dina tankar och upplevelser kring det.  
 
En förutsättning för intervjun är Ditt samtycke. Deltagandet i intervjun är således helt frivilligt. 
Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Intervjun kommer att omfatta ca en timme och 
jag kommer att spela in vårt samtal på en bandspelare.  
 
All information Du lämnar kommer att hanteras med sekretess, så att bara jag har tillgång till 
den. Uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål. Alla personliga uppgifter 
kommer att avidentifieras. Uppsatsen kommer att läsas av min handledare Stig Elofsson, som är 
fil doktor i socialt arbete samt av opponenter och examinatorer. Om Du vill, kan jag skicka till 
Dig ett exemplar av den slutgiltiga rapporten. 
 
Intervjuer kommer att utföras under v. 15, 16 och eventuellt v 17. Jag kan intervjua Dig på tid 
och plats som passar Dig.   
 
 
 
Jag är tacksam för Din medverkan! 
 
Julija Budaite  
Tel: ……………. 
E-post: ………… 
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Bilaga 2: Informationsbrev till samordnare 
 
 
 
INFORMATIONSBREV TILL       2007-02-26  
SAMORDNARE 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Julija Budaite. Jag studerar sjunde terminen på Socialhögskolan vid Stockholms 
universitet. Under denna termin ska jag skriva mitt examensarbete, det vill säga C-uppsats. 
Jag vill beskriva och analysera hur kontaktpersoner, vars uppgift är att vara stöd och skydd för 
barn i umgänget med dess förälder, upplever sin roll som kontaktperson. För att få ytterliggare 
ett perspektiv på ämnet söker jag därför Dig som har erfarenhet av att rekrytera kontaktpersoner 
vid umgängestvister (även kallat ”övervakat umgänge”) och eventuellt även samordnar denna 
verksamhet. Min förhoppning är att höra vilka upplevelser och tankar har Du om 
kontaktpersonernas arbete.  
 
En förutsättning för intervjun är Ditt samtycke. Deltagandet i intervjun är således helt frivilligt. 
Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Intervjun kommer att omfatta ca en timme och 
jag kommer att spela in vårt samtal på en bandspelare.  
 
All information Du lämnar kommer att hanteras med sekretess, så att bara jag har tillgång till 
den. Uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål. Alla personliga uppgifter 
kommer att avidentifieras. Uppsatsen kommer att läsas av min handledare Stig Elofsson, som är 
fil doktor i socialt arbete samt av opponenter och examinatorer. Om Du vill, kan jag skicka till 
Dig ett exemplar av den slutgiltiga rapporten. 
 
Intervjuer kommer att utföras under v. 15 och 16. Jag kan intervjua Dig på tid och plats som 
passar Dig.   
 
 
 
Jag är tacksam för Din medverkan! 
 
Julija Budaite  
Tel: …………… 
E-post: ………… 
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Bilaga 3: Intervjuguide till kontaktpersoner 
 
 
 
INTERVJUGUIDE TILL KONTAKTPERSONER VID ÖVERVAKADE UMGÄNGEN 
(UMGÄNGESSTÖD) 
 

1. Kan du berätta hur har du blivit intresserad av att bli kontaktperson vid övervakade 
umgängen?  

2. Hur upplever du syftet med kontaktperson vid övervakade umgängen? Vilken eller vilka 
roller tycker du att du har under umgängestillfällen? Hur ser barnen på din närvaro under 
umgänget? Hur, tycker du, ser boendeföräldern respektive umgängesföräldern på din roll 
vid övervakade umgängen?  

3. Kan du beskriva vad man gör under övervakade umgängen?  
4. Vilka krav ställs enligt dig av uppdragsgivarna (t ex socialtjänsten - samordnare, 

tingsrätten) på kontaktpersonerna? Hur ser din kontakt med familjehemssekreterarna ut 
under uppdragets gång? Upplever du att det finns möjlighet att få stöd i din roll som 
kontaktperson?  

5. Beskriv situationer i detta arbete som du upplever vara mest besvärliga. Vilka känslor 
upplever du vid dessa situationer? Hur hanterar du de här situationerna? 

6. Beskriv situationer i detta arbete som du upplever vara positiva. Vilka känslor upplever 
du vid dessa situationer? 

 
7. Vad upplever du som positivt med att arbeta som kontaktperson vid övervakade 

umgängen? 
8. Vad tycker du är mindre positivt med att vara kontaktperson vid övervakade umgängen? 
9. Vilka svårigheter möter du i ditt arbete som kontaktperson? 
10. På vilket sätt, tycker du, kan de negativa aspekterna och svårigheterna med 

kontaktmannaskapet förbättras? 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Julija Budaite 
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Bilaga 4: Intervjuguide till samordnare 
 
 
 
INTERVJUGUIDE TILL SAMORDNARE 
 
 

1. Kan ni berätta hur/när får ni i uppdrag att tillsätta en kontaktperson i ett ärende som 

handlar om ett övervakat umgänge? 

2. På vilka olika sätt kan uppdraget utformas (organiseras) och vad som ska beaktas när 

uppdraget planeras? Vad får kontaktpersonerna för stöd? Hur ser er kontakt med 

kontaktpersoner ut under uppdragets gång?  

3. Hur ser samarbetet ut med andra inblandade (tingsrätten)? 

4. Skulle ni kunna berätta om hur ni upplever vikten av ert arbete, som innebär att hitta en 

lämplig kontaktperson för uppdraget för att barnet ska kunna umgås med sin förälder?  

5. Vilken roll upplever kontaktpersoner sig att ha under övervakade umgängen? Hur 

hanterar de olika situationer som uppstår vid övervakade umgängen? 

6. Vilka fördelar kan det finnas med att vara kontaktperson vid övervakade umgängen? 

7. Vilka nackdelar kan det finnas med att vara kontaktperson vid övervakade umgängen? 

Vilka svårigheter kan kontaktpersonen ställas inför under uppdragets gång?  

8. Hur går rekryteringen av kontaktpersoner vid övervakade umgängen till? Finns det 

särskilda krav som ställs på de sökande? Utifrån er erfarenhet, vilka personer ansöker 

om att bli kontaktpersoner vid umgängestvister? Hur motiverar man sitt val av 

kontaktmannaskapet?  

9. Hur kan ni beskriva en bra (lämplig) kontaktperson? Vilka egenskaper/kvalifikationer 

bör en person ha för att kunna arbeta som kontaktperson vid umgängestvister? 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Julija Budaite 
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