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1. Inledning och problemformulering 
 

Det var i slutet av 70-talet som barnets intresse av umgänge i större utsträckning började 

beaktas i avgöranden av umgängesmål. (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Syftet med 

vårdnadsreformen 1998 var att betona vikten av samförståndslösningar samt öka användandet 

av gemensam vårdnad.  Betydelsen av ”barns behov av en nära och god kontakt med sina 

båda föräldrar” framgick tydligt i den nya vårdnadsreformen under förutsättning att det 

vägdes mot risken för övergrepp, bortförande, kvarhållande eller att barn kunde fara illa på 

annat sätt (Socialstyrelsen, 2004).  I lagstiftning återspeglas att barn alltmer har kommit att 

betraktas som egna individer. Det framhålls också att barn är i behov av stabila och varaktiga 

förhållanden samt att få känna samhörighet till sina föräldrar trots att dessa är i konflikt med 

varandra. Umgängesrätten ses som ett grundläggande behov och anses främja barnets 

harmoniska utveckling (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Umgängets beslut ska 

enbart grunda sig i vad som är barns bästa och hänsyn ska tas till barns egen vilja med 

beaktande av barns ålder och mognad. Utformningen av umgänget skall ske utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall (FB 6 Kap § 2a, § 15). Domstolen kan besluta att 

umgänget skall ske i närvaro av en tredje person. Denna person kallas kontaktperson (SOU 

2005:43). Det var i proposition 1979/80:1 som begreppet ”kontaktperson” först 

introducerades. Tidigare användes begrepp som ”vuxenkamrat” eller ”kontaktman”. 

Intentionen var att minska betoningen på vårdare-klientrollen och i stället satsa på den 

medmänskliga kontakten. Förhoppningen var att verksamheten skulle fungera som en tillgång 

inom socialtjänstens förebyggande arbete. Det framhölls dock att insatsen inte skulle tillsättas 

vid svåra ärenden då klientens problem krävde professionellt socialt kunnande. Insatsen skulle 

utföras av icke-professionella men fick inte ersätta socialt arbete av yrkeskompetent personal 

(Andersson & Bangura Arvidsson, 2001).  

Det råder brist på samlad kunskap om hur insatsen kontaktperson vid umgänge fungerar i 

praktiken. En av anledningarna till detta kan bero på att insatsen ingår i statistiken över 

socialtjänstens öppenvårdsinsatser och det är därför svårt att avgöra hur vanlig denna insats är 

(Ekbom & Landberg, 2007).  En annan anledning till detta kan vara att det är oklart vilket 

forskningsområde (barnavårdsforskning, familjerättsforskning, familjeforskning eller 

barndomsforskning) insatsen tillhör och risken finns att insatsen därmed inte har 

uppmärksammats i större utsträckning (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006). Det finns 

även ett behov av att definiera olika former av umgänge och därmed förtydliga vad det 

innebär för barnen och för kontaktpersoners uppdrag. Kontaktpersoners uppdrag kan delas in i 
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fyra huvudtyper: kontaktperson vid överlämnande, kontaktperson under begränsad tid, 

kontaktperson på obestämd tid och frivilligt umgängesstöd (ej domstolsbeslut) (Ekbom & 

Landberg, 2007).  

Vid en separation ställs föräldrar inför utmaningen att omdefiniera sin familjerelation men 

behålla sitt föräldraskap. Ett sätt att upprätthålla relationerna mellan barn och föräldrar i syfte 

att behålla ”normala” familjeförhållanden trots att familjestrukturen har förändrats, är genom 

insatsen kontaktperson vid umgänge (Andersson & Bangura Arvidsson, 2007). Idealet är att 

insatsen ska vara kortvarig och tillfällig samt att barn och föräldrar sedan ska kunna umgås på 

egen hand efter avslutad insats. Dock motsvarar verkligheten inte detta ideal då konflikter 

mellan föräldrar kräver att kontaktpersonerna går in mer aktivt i relation till barn och föräldrar 

vilket gör det svårt att avsluta insatsen (Bangura Arvidsson, 2009). En svårighet för 

kontaktpersonerna kan vara hur insatsen är utformad när det handlar om varaktighet och mål 

men även relationen till de berörda parterna i umgängesärendet. Detta då det professionella 

mötet i socialt arbete innefattar ett tydligt maktperspektiv vilket leder till motsättning mellan 

en stödjande roll och en kontrollerande roll. Det kan därför vara otydligt om 

kontaktpersonerna ska fungera som stöd eller skydd för barnet (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2006 & Johansson, 2006). Syftet med uppsatsen är att undersöka kontaktpersoners 

erfarenheter och upplevelser genom att intervjua kontaktpersoner som arbetar vid 

övervakade umgängen i en etablerad kontaktpersonsverksamhet. Frågeställningarna är 

följande: Hur erfar kontaktpersonerna sin roll? Hur upplever kontaktpersonerna sitt 

förhållningssätt och sin relation till barn och föräldrar?  

 

1.2 Förklaring av begrepp 

Kontaktperson är benämningen på en anställd eller frivillig medarbetare som fått i uppdrag att 

hjälpa en person med sociala eller personliga problem. Detta är en stödinsats som tillsätts 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Denna studie syftar enbart på de 

kontaktpersoner som närvarar vid ett barns umgänge med sin förälder efter domstolsbeslut 

eller bistånd enligt Socialtjänstlagen. Med boendeförälder avses den förälder där barnet är 

bosatt och tillbringar sin huvudsakliga tid med (Socialstyrelsen, 2004). Umgängesförälder är 

den förälder som har umgängesrätt med barnet (ibid). Umgängesstöd och övervakat umgänge 

innebär att en kontaktperson närvarar när barnet träffar umgängesföräldern, eller medverkar 

vid hämtning och/eller lämning av barnet. I vissa kommuner kan umgänget ske i en för 
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ändamålet avsedd lokal (ibid). Begreppet umgängesstöd föreslogs i en statlig utredning (SOU 

2007:52) att ersätta begreppet kontaktperson vid umgänge, för att beteckna den person som 

utses av socialnämnden i enlighet med ett domstolsbeslut om umgänge.  

 

2. Metod  

2.1 Vetenskaplig ansats och metod 

Denna studie är inspirerad av det hermeneutiska synsättet då dess syfte är att skapa förståelse 

för en texts mening. För denna studie är den hermeneutiska tolkningen lämplig utifrån två 

aspekter. Dels genom att belysa dialogen i intervjutexten och dels att tydliggöra processen i 

vilken intervjutexten tolkas (Kvale, 1997). Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är 

förförståelse, vilket innebär en medvetenhet inom ett visst område som är formad både genom 

teori och erfarenhetsbaserad handling (Holme & Solvang 1997). I denna studie ansågs 

kvalitativa intervjuer mest gynnsamma då syftet var att fånga in intervjupersonernas 

uppfattningar framför författarnas egna (Holme & Solvang, 1997). Intervjumetoden ger 

möjlighet att ställa frågor om kontaktpersonernas upplevelser och erfarenheter. För detta 

ändamål har den halvstrukturerade intervjumetoden använts (Kvale, 1997).   

 

2.2 Urval 

Då intervjubaserade undersökningar i allmänhet genomförs med färre personer grundar sig 

valet av studiens intervjupersoner på icke-sannolikhetsurval. Eftersom syftet är att undersöka 

insatsen kontaktperson vid umgänge har tyngdpunkten varit att välja intervjupersoner med 

specifika kunskaper inom detta område (Denscombe, 2000). Denna studie bygger på 

intervjuer med tre kontaktpersoner. De arbetar på en kontaktpersonsverksamhet som är knuten 

till familjerätten i en mellanstor svensk stad. Uppdragen är strukturerade på så vis att 

kontaktpersonerna arbetar i par varannan helg. Könsfördelningen är en kvinna och en man i 

varje par. Totalt arbetar fyra kontaktpersoner i denna verksamhet varav tre medverkar i denna 

studie.  

Eftersom insatsen kontaktperson vid umgänge ser olika ut i olika kommuner är det svårt att få 

en generell bild av hur uppdragen är strukturerade. Därför valdes en etablerad 

kontaktpersonsverksamhet med tydlig struktur och samma kontaktpersoner som arbetat under 

en längre tid. För att kunna genomföra en bra intervju krävs sakkunskap, både för 

undersökningens ämne och för samspelet mellan människor (Kvale, 1997). Enligt Holme och 
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Solvang (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att öka kunskapen och skapa en djupare 

och mer fullständig förståelse för det fenomen som studeras. Urvalet har därför skett 

systematiskt utifrån formulerade kriterier. Dock har inte urvalet gjorts utifrån en teoretisk 

ståndpunkt utan kan i stället kopplas till förförståelse och förutfattade meningar (Holme & 

Solvang, 1997). Genom att kontakta socialtjänstens familjerätt och samordnaren för 

kontaktpersonsverksamheten i den stad som valts för studien, förmedlades kontaktuppgifter ut 

till de kontaktpersoner som är kopplade till familjerättens kontaktpersonsverksamhet. Därefter 

skickades en förfrågan om medverkan ut via e-post med bifogat informationsbrev (se bilaga 

1). 

 

2.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 

En intervjuguide med färdiga teman och frågor utformades och fungerade som en ram för att 

hålla struktur för intervjuerna (se bilaga 2). Denna följdes emellertid inte strikt då det fanns 

utrymme för följdfrågor. Detta gav respondenterna möjlighet att tala mer utförligt och 

utveckla sina idéer kring ämnet. För att dokumentera intervjuerna användes en MP3-spelare 

(Denscombe, 2000 & Kvale, 1997). 

Respondenterna fick välja tid och plats för intervju. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum i 

stadens högskolebibliotek, på en av intervjupersonernas arbetsplats och i hemmet hos en av 

intervjupersonerna. I samband med intervjuerna överlämnades ett brev till intervjupersonerna 

med information om studien samt kontaktuppgifter (se bilaga 1). Vid intervjuerna 

medverkade båda författarna till denna studie samt en intervjuperson.  Dock var det endast en 

som var intervjuare. Nackdelen med att vara två vid intervjutillfället är att intervjupersonen 

kan känna sig hämmad i sina svar då en två mot en situation uppstår och intervjupersonen 

därigenom kan känna sig i underläge. Fördelen med att vara två är dock att intervjuerna blir 

tillgängliga för båda som får ta del av icke verbala uttryckssätt som tonfall och gester vilket 

kan underlätta tolkningen av svaren. En annan fördel med att vara två intervjuare i en 

intervjusituation är att det finns möjlighet att komplettera varandra. I detta fall genom att den 

ena personen ställde frågorna utifrån intervjuguiden medan den andra var mer lyhörd och 

lyssnande efter nyanser i svaren och i vissa fall kunde ställa följdfrågor i de fall det behövdes 

för att vidareutveckla svaret. 
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2.4 Bearbetning av data och analysmetod 

Materialet har transkriberats för att i resultatredovisningen kunna återge en mer detaljerad 

beskrivning och korrekta citat. Därefter lästes materialet igenom och delades in i studiens 

huvudteman vilka är: Rollen som kontaktperson, kontroll, stöd och skydd och förhållningssätt 

till barn och föräldrar. Indelningen i olika teman gjordes för att underlätta 

resultatredovisningen genom att gallra bort information som ej motsvarade syftet. I resultatet 

har talspråket anpassat till skriftspråk, utan att innehållet av citaten har ändrats. Efter varje 

intervju diskuterades huvudintryck som kunde vara relevant för analysen. Transkriberingarna 

genomlästes för att urskilja likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. För att kunna 

förstå och analysera resultatet användes tidigare forskning och som teoretisk utgångspunkt 

valdes ”det professionella mötet”. Analysmetoden som denna studie bygger på är 

meningskoncentrering, vilket innebär att de meningar som intervjupersonerna uttalat 

omformuleras till kortare och mer koncentrerade uttalanden, för att framhålla den väsentliga 

innebörden av det som sagts (Kvale, 1997).   

 

2.5 Etiska överväganden 

En central tanke under arbetet med studien har varit att visa respekt för de människor som 

medverkat i forskningsprojektet. För att säkra anonymiteten har kontaktpersonernas namn 

avidentifierats och kodats till ”Karin”, ”Göran” och ”Eva” (Holme & Solvang 1997 & Kvale, 

1997). För att säkerhetsställa individskyddet för intervjupersonerna har studien utgått ifrån 

Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav som består av: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett informationsbrev (se bilaga 

1) skickades till de deltagande intervjupersonerna där de informerades om studien. 

Förutsättning för intervjuerna var att intervjupersonerna gav sitt samtycke. Innan 

intervjupersonerna deltog i studien informerades de om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan att det skulle få negativa konsekvenser. Materialet har under arbetets gång 

förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del av det. Det insamlade materialet har endast 

använts till att fullfölja denna uppsats. Inga uppgifter om intervjupersonerna eller vad de sagt 

har lämnats vidare till någon annan (Vetenskapsrådet, 2002). Slutligen erbjöds 

intervjupersonerna att ta del av den slutliga uppsatsen via e-post så snart den färdigställts 

(Kvale, 1997).  
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3. Tidigare forskning  

Den allmänna uppfattningen inom samhället tycks vara att det är till barns bästa att ha kontakt 

med båda sina föräldrar. Det som generellt sätt anses vara till barns bästa behöver inte alltid 

vara det i verkligheten, vilket kontaktpersoner i tidigare undersökningar bekräftar då de frågar 

sig om insatsen i alla lägen är till barns bästa (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006 & 

Bangura Arvidsson, 2009). Föräldrar har ingen absolut rätt till umgänge och barn har ingen 

plikt att umgås med en förälder. Det är barns och inte föräldrars bästa som skall komma i 

första hand och vara avgörande för om insatsen ska komma till stånd (SOU 2005:43). Insatsen 

umgängesstöd tillsammans med kontaktperson innebär ytterst att barns trygghet ska 

tillgodoses i samband med umgänget (SOU 2007:52). Umgängesstöd bör i första hand bli 

aktuellt för att bygga upp en relation mellan barnet och umgängesföräldern.  Insatsen ska inte 

användas för att undvika att barnet befinner sig i farliga miljöer, eller att föräldrarnas konflikt 

blossar upp som ett hinder i hämtning och lämning av barnet. Kontaktpersoner skall inte 

fungera som övervakare eller rent fysiskt antas förhindra bortförande eller någon annan 

kränkande handling som barn kan utsättas för. I de fall som barn inte antas vara trygga är 

umgängesstöd inget alternativ (SOU 2005:43). Socialstyrelsen gjorde gällande att insatsen 

kontaktperson inte borde tillsättas som en kontrollfunktion och inte fungera som en förlängd 

arm åt socialsekreterare (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). 

 Dilemmat kontaktpersoner ställs inför är att förhålla sig till domstolens beslut utan att ta 

ställning och låta egna åsikter och värderingar påverka om huruvida insatsen bör verkställas 

eller inte (Andersson & Bangura Arvidsson, 2006 & Bangura Arvidsson, 2009). 

Kontaktpersonerna ska inte ge sig in i familjerelationen eller fungera som en samtalsterapeut 

för föräldrarna. Rollen beskrivs som komplex då det handlar om en balansgång mellan att 

vara passiv och aktiv (Bangura Arvidsson, 2009). Det är inte ovanligt att kontaktpersoner 

hamnar i situationer där de behöver fatta akuta beslut. Det kan handla om föräldrar som är 

drogpåverkade eller lider av psykiska problem. Det kan även handla om svåra 

gränsdragningar eller hur en förälder tilltalar eller handhar barnet. Detta innebär att 

kontaktpersonerna behöver klara instruktioner och tillgång till stöd från den ansvarige 

handläggaren samt stöd i form av kvalificerad handläggning (SOU 2005:43 & SOU 2007:52).  

De 13 kontaktpersoner som intervjuats i Bangura Arvidssons studie (2009) uppger att 

uppdraget är lättare att utföra om uppdraget är tydligt formulerat och om de har tillgång till 

regelbunden handledning. En central tanke bakom insatsen är att den ska vara tillfällig och 
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relativt kortvarig och att fäder och barn ska kunna umgås på egen hand efter att insatsen 

avslutats. Enligt Bangura Arvidsson (2009) lever sällan insatsen upp till detta ideal. 

Umgängena präglas ofta av konflikter mellan föräldrarna och andra svårigheter vilket kräver 

att kontaktpersonerna går in i sitt uppdrag mer aktivt som kan försvåra slutförandet av 

insatsen. SOU (2005:43) föreslår att insatsen ska vara tidsbegränsad och att 

umgängesformerna förväntas kunna normaliseras utan stöd av kontaktperson under det 

närmaste året. Flera år med umgängesstöd anses inte vara förenligt med barnets bästa. Det är 

socialnämnden och inte kontaktpersonen som ska ombesörja att behovet av umgängesstöd 

följs upp och vid behov agerar för förändringar. Kontaktpersonen blir i sammanhanget en 

kunskapskälla som bör ligga till grund för nämndens ställningstagande tillsammans med egna 

rutiner och uppföljningar med föräldrar och barn (SOU 2007:52).  

Andersson och Bangura Arvidsson (2006) har studerat tre kommuner med sammanlagt 21 

familjerätts- och socialsekreterare. Samtliga framhöll att kontaktpersonens viktigaste uppgift 

var att se till att barnet var tryggt. Det framkom att uppdraget kunde föra med sig svåra 

situationer och dilemman vilka blev kontaktpersonens uppgift att hantera. Svårigheterna 

beskrevs ligga dels i insatsens utformning med tidsintervall och obestämd varaktighet, dels i 

relationerna med de berörda människorna i umgängesärendet. För kontaktpersonerna kunde 

det uppfattas otydligt om de skulle vara till stöd eller skydd för barnet (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2006). Andersson och Bangura Arvidsson (2007) har intervjuat 13 

kontaktpersoner som betonade vikten av att barn får förtroende för kontaktpersonen och 

speciellt i de fall där barn kände osäkerhet tillsammans med umgängesföräldern. Den 

övergripande tolkningen är densamma för alla kontaktpersoner, nämligen att finnas med i 

bakgrunden som en trygghet för barnens skull. Det ingår inte i deras roll att vara 

samtalsterapeuter till föräldrar. Kontaktpersoner är inte är där för föräldrars skull och ska 

därmed inte ge sig in i familjesituationen och skapa en nära relation till föräldrarna 

(Andersson & Bangura Arvidsson 2007). Kontaktpersonen ska sätta barnet främst och 

förhålla sig neutral i föräldrarnas konflikt (SOU 2007:52).  

Kontaktpersoner är relativt fria i hur de kan tolka sin uppgift utifrån direktiv. En svårighet 

som kontaktpersoner i umgängestvist beskriver är att utforma sin roll och finna ett fungerande 

förhållningssätt gentemot fäder, mödrar och barn. Kontaktpersoner framhåller att det är 

föräldrarna som är de problematiska med uppdragen, då det är lätt att dras in i konflikten med 

föräldrarna. Idealet är att fäderna sköter umgänget med barnen på ett bra sätt och att 
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kontaktpersonerna kan finns med vid sidan om som en säkerhet och trygghet för barnet 

(Bangura Arvidsson, 2009).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

Mötet mellan människor är grunden till all kontakt, all mänsklig utveckling och tillväxt. I 

mötet mellan människor sker ett samspel där reaktionerna styrs av erfarenheter, förväntningar 

och tolkningar av den specifika situation som de befinner sig i (Carlander, 2001). Dock är inte 

alla möten enkla och naturliga. Detta gäller främst det professionella mötet som innefattar en 

rad olika regler och riktlinjer. Den ojämna maktfördelningen är en faktor att ta hänsyn till 

liksom fördomar, attityder och föreställningar vilka kan försvåra mötet ytterligare. Inom fältet 

för socialt arbete kan det professionella mötet vara av mycket varierande karaktär då det 

innefattar en rad olika sociala miljöer och sammanhang (Johansson, 2006).  

4.1 Det professionella mötet  

Människors behov av att aktivt tolka budskap, relationer och situationer utgår från ett 

interaktionistiskt synsätt. Förutsättningen för att få sociala situationer och relationer 

meningsfulla är samspel och interaktion. Det interaktionistiska synsättet utgår från att 

människan har en inre drivkraft av att vara en social varelse och det är när de ingår i sociala 

relationer och sociala världar som de lär sig innebörden av sociala roller, relationer och 

situationer. Samhället är därmed en förutsättning för individuellt liv samtidigt som individen 

är en förutsättning för att samhället ska kunna existera (Nilsson, 2007). En grundläggande 

förutsättning för mänskligt liv är mötet mellan människor. När två människor möts följs ofta 

ett visst givet mönster: de hälsar, utbyter några ord, ler, säger några meningar och tar avsked 

med en passande fras. Detta kan ses som ett spontant samspel mellan människor men är 

samtidigt oerhört reglerat. Människor lär sig tidigt de primära reglerna kring det sociala 

samspelet och dessa sociala redskap förfinas med tiden. Allt eftersom blir dessa 

förhållningssätt mer självklara och en del av vardagslivet (Johansson, 2006). I möten med 

andra människor tolkas signaler utifrån egna känslor vilket skapar en bild av hur den andra 

mår och vad denne känner utifrån kunskap om situationen och den andre personen (Holm, 

2009).  
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Det professionella mötet kan delas in och studeras på flera olika nivåer: Strukturell-, 

positionell-, relationell- och upplevelsenivå. Den strukturella nivån behandlar det 

professionella mötet inom strukturella ramar och innefattar en mängd regler, förhållningssätt 

och metoder. Det som definierar den strukturella nivån är maktobalans, vilken kan förstärkas 

ytterligare av de positionella faktorerna så som kön, klass och etnicitet. Det relationella mötet 

handlar istället om att frambringa sociala situationer och om en mer utstuderad makt och 

påverkan som utövas via blickar, gester eller mer svårtolkande signaler. I detta möte är 

fördelningen av makt och positionerna givna på förhand men det finns likväl utrymme för mer 

subtil och indirekt påverkan. Mötet på upplevelsenivån kallas även för det ”äkta mötet” och 

ord som ”levande” och ”närvaro” är centrala ord. Detta ”äkta” och ”autentiska” möte kan 

kopplas till filosofiska texter men även till det mer vardagliga mänskliga mötet. Behandlare 

vill gärna tro på det de gör men det är ofta svårt att påvisa resultat och därför fyller 

upplevelser och föreställningar om det ”äkta mötet” en viktig psykologisk roll för behandlaren 

(Johansson, 2006). 

En förutsättning för att undanröja hinder för kommunikation är att utveckla en medvetenhet 

om hur föreställningar och attityder påverkar det mänskliga mötet. Det professionella mötet 

har en komplex struktur då det uppstår en situation med en tydlig roll och maktfördelning 

samt att de institutionella ramarna är snäva och klientens position oftast är svag. Det 

”autentiska” mötet förekommer dock när människor får tillgång till professionellt stöd och 

redskap för att på så vis få möjlighet att förändras. För att få tillstånd detta möte krävs att den 

professionella har en strävan att hjälpa och ”göra skillnad”. Bemötande inom socialt arbete 

kräver även mental närvaro och lyhördhet. Enbart engagemang räcker inte då även de mest 

genuina intentionerna kan utmynna i kontroll eller maktutövande (Blennberger, 2006 & 

Johansson, 2006). En aspekt som är svår att frångå är exempelvis rapportering och 

journalföring, vars syfte är att fungera som underlag mellan olika professionsutövare. Det är 

endast den professionelle som har möjlighet att förmedla sin tolkning, vilket innebär att 

ojämlikheten blir uppenbar mellan parterna (Skau, 2007). Det sociala arbetet är komplext och 

rör sig ständigt mellan olika nivåer och kräver ett reflexivt förhållningssätt som kan hjälpa till 

att utveckla förmågan att röra sig mellan dess olika nivåer. Den etiska utmaningen i 

förhållningssättet är maktaspekten som är en ofrånkomlig faktor som den professionella 

hjälparen måste lära sig att hantera och förhålla sig till (Johansson, 2006 & Skau, 2007). För 

att kunna hjälpa är en viss makt nödvändig men det gäller att ta hänsyn till hur makt kommer 

till uttryck i relationen och vilken betydelse den kan ha för berörda parter. Det är därför 
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viktigt att den professionella hjälparen är medveten om maktaspekten i yrkesrollen och kan se 

vad den betyder i samspelet med andra människor (Skau, 2007). Ett sätt att hantera och 

förhålla sig till detta är att utgå från etiska riktlinjer i det professionella förhållningssättet som 

fungerar som ett skydd mot hjälparens godtycke. Ett begrepp att utgå från i det professionella 

förhållningssättet är respekt. Respekt är en rättighet och syftet med att visa respekt är att 

förmedla den andra personens värde som människa. I mötet med en professionell hjälpare 

befinner sig personen i fråga i en beroendeställning vilket innebär att hjälparens bemötande är 

av extra vikt eftersom ett respektfullt bemötande hjälper personen att behålla en god självbild. 

Respekt kan även handla om att sätta gränser och säga ifrån då brist på gränssättande i vissa 

fall kan förmedla brist på respekt eller tilltro till den andra personens förmåga (Holm, 2009). 

En annan viktig faktor är att ge ett ”personligt bemötande”. En missuppfattning om det 

professionella förhållningssättet är att det innebär att vara distanserad och neutral. Det 

”personliga bemötandet” handlar istället om att visa uppmärksamhet och intresse och se den 

andre som en medmänniska (Holm, 2009). Hjälparens personlighet är ett arbetsredskap och en 

del av yrkesrollen, vilket kan leda till ett dilemma då det ställs höga känslomässiga krav på 

den professionelle som måste hålla tillbaka sina egna känslor i det yrkesmässiga 

sammanhanget. Dock hindrar privata relationer ett professionellt agerande och bemötande, till 

exempel att klienter får hållhakar eller att hjälparen undviker att förmedla negativ information 

i en känsla av att svika ett förtroende (Carlander, 2001). I det professionella förhållningssättet 

är det viktigt att ta hänsyn till de behov som finns hos hjälparen, och som finns hos alla 

människor i olika utsträckning. Att dessa behov blir tillfredställda är en förutsättning och 

motivation i det dagliga arbetet. Dessa kan vara behovet av att vara duktig, att bli sedd eller 

behovet att vara omtyckt. Det är först när något av dessa behov tar överhand som det kan 

påverka det professionella förhållningssättet negativt (Holm, 2009).  
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer resultatet att analyserats med hjälp av tidigare forskning och med den 

kunskap som perspektivet om det professionella mötet erbjuder.  

5.1 Om intervjupersonerna 

De intervjuade kontaktpersonerna är samtliga kontaktpersoner vid övervakade umgängen och 

är i åldrarna 40-50 år. Tiden de arbetat som kontaktperson vid övervakat umgänge varierar 

från två till tre år. I texten kallas intervjupersonerna för Karin, Göran och Eva.  

5.2 Om kontaktpersonsverksamheten och uppdragen 

Kontaktpersonsverksamheten vid övervakade umgängen i staden X har funnits sedan några år 

tillbaka och är uppbyggd kring att umgänget sker i en av socialtjänstens lokaler. De anställda 

kontaktpersonerna är fyra till antalet och arbetar tillsammans i par, med en kvinna och en man 

i varje par. Inför uppdragen får de berörda kontaktpersonerna skriftlig information som 

förvaras i en pärm i lokalen. Där framgår orsak till umgänget, telefonnummer till berörda 

parter, tider som de ska träffas samt om det finns begränsningar för umgänget. Muntlig 

information tillhandahålls av handläggare på socialtjänsten inför varje umgängestillfälle.  

Uppdragen ser olika ut. En del av uppdragen sker utanför lokalens väggar där 

kontaktpersonen endast medverkar vid hämtning och lämning av barnet. Vid vissa uppdrag får 

umgängesföräldern och barnet lämna lokalen själva eller tillsammans med kontaktperson för 

att sedan återvända på ett bestämt klockslag. Vid en del uppdrag sker umgänget i lokalen med 

båda föräldrarna närvarande. Vid somliga uppdrag väntar boendeföräldern i ett rum intill 

medan umgänget äger rum. I de fallen kan föräldrarna gå in i byggnaden i olika ingångar för 

att undvika att konfronteras med varandra. Umgängena är schemalagda, fredag och söndag 

sker hämtning och lämning och på lördagar sker umgänget i lokalen. Under uppdragets gång 

har kontaktpersonerna regelbunden kontakt med handläggarna på familjerätten och 

rapporterar tillbaka till handläggarna efter varje helg de har arbetat. Handledning sker en gång 

i månaden. Uppdragens varaktighet är beroende på hur uppdraget ser ut och de 

bakomliggande orsakerna. Det kan vara kortare uppdrag med bara ett fåtal umgängestillfällen 

i lokalen för att barnen ska lära känna umgängesföräldern men också uppdrag som varar i 

åratal.  
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5.3 Om rollen som kontaktperson 

Kontaktpersonerna ger olika bilder av hur de upplever sina kontaktmannaskap. Flera av 

kontaktpersonerna framhåller att de ofta får återkoppling från föräldrarna som menar att utan 

kontaktpersonerna hade det varit omöjligt för barnet att träffa den andre föräldern.  De känner 

att de gör nytta i sin roll som kontaktperson och att föräldrarna bekräftar detta. Detta 

framkommer när Karin och Göran berättar: 

 

”Det finns föräldrar som säger till oss att om inte vi hade funnits så hade det varit 

omöjligt, det hade inte funkat. Det hade inte gått att barnet skulle träffa den andra 

föräldern. Vi får väldigt ofta den feedbacken att vi är väldigt viktiga för familjerna” 

(Karin). 

 

”Ibland säger föräldrarna vad bra att ni finns här och då upplevs det ännu bättre 

naturligtvis” (Göran).   

 

Karins och Görans upplevelser av att bli bekräftade av föräldrarna visar på de behov som 

Holm (2009) uttrycker är en viktig förutsättning och motivation i det dagliga arbetet. Det kan 

därför tänkas att det är betydelsefullt för kontaktpersonerna att få den positiva återkopplingen 

från föräldrarna för att kunna fortsätta vara engagerad i arbetet. Görans kommentar har en 

personlig utgångspunkt då han upplever att det känns bra när föräldrarna bekräftar honom och 

hans insats (Holm, 2009). Hjälparens personlighet är ett arbetsredskap och en del av 

yrkesrollen vilket kan leda till svårigheter då det ställs höga känslomässiga krav på 

kontaktpersonen som måste hålla tillbaka sina egna känslor i det yrkesmässiga sammanhanget 

(Carlander, 2001). Ett exempel kan vara när ett beslut från domstolen går emot 

kontaktpersonens egna åsikter och värderingar vilket Karin beskriver på följande sätt: 

 

”Ja det kan vara svårt ibland då det kan komma ett uppdrag där jag inte tycker att det 

är riktigt okej. Men det är inte riktigt min roll utan det är ju faktiskt ett domstolsbeslut. 

Så det är klart att det kan krocka, men det är ingenting jag kan göra” (Karin).   

 

Karins kommentar skildrar de svårigheter som kontaktpersoner kan ställas inför, gällande 

vikten av att sätta barnen främst och förhålla sig neutral till föräldrars konflikt (SOU 

2007:52). Karin preciserar dilemmat med att förhålla sig till tingsrättens beslut utan att låta 

egna värderingar påverka huruvida insatsen bör verkställas eller inte (Bangura Arvidsson, 

2009).  
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Samtliga intervjupersoner upplever att en av de roller de tar på sig under umgängestillfället är 

att övervaka och fungera som en typ av vakt eller ordningsman. Karin påpekar att en av 

huvuduppgifterna är att observera och ha en tillbakadragande ställning. Hon säger: 

 

”Min roll är ju faktiskt att övervaka. Att observera, att lyssna, att se hur saker och ting 

går till för barnets bästa. Det är mitt uppdrag. Min roll är ju att i största möjliga mån 

vara utanför. Det här umgänget ska skötas mellan barn och föräldern. De ska vara så 

självgående som möjligt, vi ska bara finnas där som en resurs. Så det är när någonting 

händer, då är min roll att kliva in. Men annars ska vi ha en väldigt tillbakadragande 

roll” (Karin).  

 

Göran instämmer med ovanstående citat och menar att rollerna skiftar mellan att vara 

samtalsperson och att observera och att det kan bli en konflikt mellan dessa roller. Han 

berättar: 

 

”Roller… det är ju dels det här vakt, samtals… ja vad ska man kalla det, samtalsperson, 

observatör. Det kan vara någonting mitt i mellan då att man finns där och observerar 

och stöttar/…/först ska man liksom stötta dem och sen ska man vara med som en vakt” 

(Göran). 

 

Umgänge tillsammans med kontaktperson innebär en onaturlig situation för inblandade 

parter. Eva betonar att kontaktpersonerna måste vara flexibla då de aldrig i förväg kan 

avgöra hur umgänget kommer att arta sig. Eva berättar: 

 

”Det är ju det att man får vara beredd på lite utav varje. Det blir jättekonstiga 

konstellationer ibland. Det blir inte alltid som man har tänkt sig/…/det går liksom inte 

att vara för fyrkantig, man får vara lite flexibel”(Eva).  

 

Kontaktpersonerna uttrycker att det ingår i deras uppdrag att övervaka vilket inte 

överensstämmer med insatsens syfte. Enligt SOU (2005:43) ska insatsen umgängesstöd inte 

fungera som en övervakare vilket kontaktpersonerna bekräftar att den gör i praktiken. 

Kontaktpersonernas kommentarer tyder på att de använder ett reflexivt förhållningssätt då de 

pendlar mellan olika nivåer i sin roll. Karin påvisar detta då hon uppger att hon rör sig mellan 

att övervaka, observera, lyssna och även ha en tillbakadragande roll. Svårigheten ligger i att 

hitta ett fungerande förhållningssätt gentemot barn och föräldrar då kontaktpersonerna är 

tämligen fria i hur de tolkar sin uppgift och roll (Bangura Arvidsson, 2009). Detta visar 

komplexiteten i det sociala arbetet och Göran påvisar detta i sin kommentar om att vara ”mitt 

i mellan” olika roller och nivåer (Johansson, 2006). 
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5.4 Om kontroll 

Som tidigare citat visat upplever kontaktpersonerna att de pendlar mellan olika nivåer i sin 

roll. En av de mest framträdande rollerna eller funktionerna är kontroll vilket Karin beskriver 

utförligt på följande sätt:  

 

”Det är klart att vi har en kontrollfunktion, absolut, väldigt mycket. Vi ska ju observera 

allting. Jag menar språket, kroppsspråket. Allting är vi ju där för att observera. Så visst 

har vi en kontrollfunktion” (Karin). 

 

Göran verkar instämma i ovanstående citat men anser att kontroll inte ska vara en del av 

uppdraget då han menar att kontaktpersonerna ska fungera som ett stöd och inte som 

kontrollanter. Han förklarar: 

 

”Det finns delar i det som är kontrollfunktion. Men jag tycker inte det ska vara det. Vi 

ska ju finnas där och vara som ett stöd och inte som kontrollanter. Men det finns med 

där att vi är en kontrollfunktion också. När vi är ute då är det bara kontroll och sen i 

vissa fall när man ska vara lite lyhörd och lyssna om det är något speciellt som sägs. Så 

att min upplevelse är att det finns kontrollfunktioner i det” (Göran). 

 

 

Även Eva identifierar att det finns ett inslag av kontroll och förklarar varför en 

kontrollfunktion i uppdraget kan vara nödvändig då situationerna är avvikande. Eva beskriver 

detta på följande sätt: 

 

”Nog är vi ju lite en kontrollfunktion för annars skulle vi ju inte behöva vara där och 

bevaka att det blir så bra för barnen som möjligt. För det är ju därför vi är där, att det 

är något som är konstigt. Det är inte normalt i varje fall, det är någonting som inte 

funkar med umgänget” (Eva).  

 

 

I ovanstående citat framkommer kontaktpersonernas erfarenheter som visar att kontroll är en 

del av uppdraget och därmed går emot insatsens syfte, det vill säga att insatsen kontaktperson 

inte borde tillsättas som en kontrollfunktion (Anderson & Bangura Arvidsson, 2001). 

Samtidigt skiljer sig umgängesstöd från ”vanligt” kontaktmannaskap då umgängesstödet 

förmedlar information som bör ligga till grund för uppföljningar och eventuella nämndebeslut 

enligt SOU (2007:52). Kontaktpersonerna beskriver inte att kontrollfunktionens syfte är att 

utvärdera och uppfölja, utan snarare som ett sätt att hålla umgänget på en god nivå. Även om 

kontaktpersonerna inte upplever att syftet är att rapportera för utvärdering och uppföljning så 

finns detta inslag i deras uppdrag. Maktaspekten är därmed en ofrånkomlig faktor som 
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kontaktpersonerna måste lära sig att hantera och förhålla sig till. Speciellt vid rapportering då 

det endast är kontaktpersonen som har möjlighet att förmedla sin tolkning och ojämlikheten 

mellan parterna därmed blir uppenbar (Skau, 2007).  

 

5.5 Om stöd och skydd  

Kontaktpersoner ger olika beskrivningar av vad stöd och skydd kan innebära vid övervakade 

umgängen. Eva poängterar vikten av att finnas tillhands för att skydda barn från eventuella 

angrepp från föräldrar och påtalar vikten av att barn inte ska känna rädsla utan kunna säga 

ifrån, samt att barn ska veta att kontaktpersonens ord står fast. Eva berättar: 

 

”Jag är ju både brygga och liten sköld, jag måste ju försöka skydda barnet för angrepp 

om umgängesföräldern tycker att ”varför sa du så i tingsrätten”. Jag måste vara 

auktoritär på det viset att jag gör det möjligt för barnet att bli tryggt i den konstiga 

situationen det ofta är/…/man ska inte behöva känna rädsla utan känna lugn och veta 

att det jag säger gäller”(Eva). 

 

Även Göran talar om stöd och skydd. Han har iakttagit att det finns tillfällen där 

kontaktpersonen är tvungen att gå in för att ge barnet utrymme om föräldern är allt för 

påstridig. Göran förklarar på följande sätt: 

 

”Bara min närvaro är som ett stöd, skydd och trygghet. Om föräldern är lite för mycket 

på barnet så barnet backar undan och det inte känns bra så kan man gå in där och via 

samtal försöka lösa det så föräldern backar undan lite och låter barnet få lite space” 

(Göran).  

 

Karin uttrycker att barn inte ska behöva känna sig utelämnade och att det ska finnas gränser. 

Hon definierar skydd på följande vis: 

 

”Att man inte ska behöva vara rädd. Trygghet är också att kunna säga, att kunna 

uttrycka sig. Att det är okej att göra det. Säga vad man tycker, att kunna säga ”nej jag 

vill inte det här mer”/…/ att barnen inte ska utsättas för någon onödig påfrestning. Att 

det ska vara så normalt som möjligt hos oss. Att man ska veta att det går att avbryta. Att 

det går att få hjälp om man ber om det /…/ stöd och skydd är att jag kan ta de besluten. 

Upplever jag att ett umgänge inte är bra för barnet så kan jag avbryta det /…/ att vara 

lite osynlig men ändå veta att vi finns där om det är så att man behöver oss ” (Karin). 

 

I citaten ovan framhåller kontaktpersonerna att det finns situationer där de behöver gå in och 

sätta gränser eller avbryta. Detta återfinns även i SOU (2005:43 & 2007:52) som anger att det 

inte är ovanligt att kontaktpersoner hamnar i situationer där de behöver fatta akuta beslut. Det 

kan handla om gränsdragningar eller hur en förälder behandlar barnet. Flera av 
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kontaktpersonerna beskriver att det förkommer att föräldrar är allt för påstridiga och att de då 

fungerar som ett skydd mellan barn och förälder. Samtliga kontaktpersoner beskriver att deras 

uppgift går ut på att finnas i bakgrunden vilket överensstämmer med vad andra 

kontaktpersoner återgett i Andersson och Bangura Arvidssons studie (2007). 

Kontaktpersonernas erfarenheter visar på komplexiteten med att hitta en balans mellan att 

vara passiv och att ingripa aktivt. Detta är en av svårigheterna som Andersson och Bangura 

Arvidsson (2006) beskriver angående uppdragets otydlighet när det gäller att fungera som 

stöd eller skydd för barn  

 

5.6 Om förhållningssätt till barn och föräldrar 

Kontaktpersonerna ger vitt skilda beskrivningar av hur de bemöter föräldrarna. De är dock 

samstämmiga när det gäller anledningen till att bemöta föräldrar på olika sätt. Det handlar om 

vilken attityd föräldrarna har när de kommer till umgänget eller vilket tillstånd de befinner sig 

i. Karin poängterar att drogmisstanke kan vara en faktor som hon tar hänsyn till i sitt 

bemötande och uttrycker det på följande sätt: 

 

”Nej det gör jag inte... alltså är det någon begränsning /…/ om det är någonting som vi 

måste ta hänsyn till. Kanske droger, då måste jag kanske vara mer vaksam.” (Karin).  

 

Göran anser att han ger olika bemötanden beroende på vilket tillstånd personen befinner 

sig i och att det krävs olika sätt att bemöta rädsla eller aggressivitet. Han berättar:  

 

”Säkert, att det händer ibland. Men jag försöker verkligen att bemöta alla lika. Det som 

kan skilja är naturligtvis vilket tillstånd man kommer i. Är det en som kommer väldigt 

rädd och tillbakadragen så bemöter man på ett sätt. Är föräldern aggressiv lär man ju 

bemöta på ett annat sätt.” (Göran).  

 

Eva tycker att det är viktigt att hålla sig neutral i bemötandet men att det kan finnas 

anledningar att bemöta föräldrar på olika sätt beroende på vilken attityd de förmedlar. För 

barnens skull anser Eva att hon som kontaktperson inte ska involvera sig för mycket 

känslomässigt utan förhålla sig neutral. Hon säger: 

 

”Ja det gör man nog. Det har att göra med attityderna. Ofta är det mycket ovilja från 

mamman att komma dit överhuvudtaget. De är inte så glada för att ha blivit tvingad dit. 

Och papporna är ju jättespända inför mötena. Jag försöker bara hålla mig så neutral 

som möjligt. Jag försöker att inte involvera mig för mycket känslomässigt och gå in. 

Man får vara ganska neutral och tänka på här och nu. Det går inte att tycka synd om 

någon. För barnets skull för att det ska bli en bra träff” (Eva).  
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Samtliga kontaktpersoner ger olika beskrivningar av hur de bemöter föräldrar. Dock ger de 

en relativt samstämmig förklaring till varför det kan finnas anledning att till att bemöta 

föräldrar på olika sätt. Karin beskriver att misstanke om droger kan vara en sådan 

anledning, vilket överensstämmer med SOU (2005) som uttrycker att det inte är ovanligt 

att kontaktpersoner hamnar i situationer där de behöver fatta akuta beslut. Till exempel när 

det gäller föräldrar som är drogpåverkade eller lider av psykiska problem. Det kan även 

handla om svåra gränsdragningar vilket Görans ovanstående beskrivning kan vara ett 

exempel på. Detta då han menar att det krävs olika sätt att bemöta beroende på om 

föräldrar exempelvis visar rädsla eller har en aggressiv attityd. Det kan antas att Göran 

menar att om en förälder beter sig aggressivt så innefattar hans roll som kontaktperson att 

sätta gränser och säga ifrån. Evas ovanstående resonemang visar att hon är medveten om 

att det är en påfrestande situation för föräldrarna vilket stämmer överens med Holm (2009) 

som menar att i mötet med en professionell hjälpare befinner sig personen i fråga i en 

beroendeställning, vilket innebär att hjälparens bemötande är av extra vikt. Karins 

förhållningssätt visar att hon har detta i åtanke då hon tar hänsyn till föräldrarnas känslor 

inför mötet och att detta avgör om hon bemöter föräldrar på olika sätt. Samtliga 

kontaktpersoner är överens om att det är viktigt att släppa tag om fördomar och att visa 

respekt för alla parter. Eva menar att det är viktigt med ett bra bemötande för att umgänget 

ska bli så bra som möjligt och säger: 

 

”Ja det viktigaste är att det blir ett bra bemötande och att man inte är fördomsfull. Man 

gör så gott man kan för att det ska bli en bra stund”(Eva). 

 

Även Göran vidhåller vikten av att vara här och nu och påpekar att ett sätt är att inte låta 

fördomar styra och på så sätt påverka mötet. Han betonar även att respekt är ett viktigt 

inslag oavsett vad parterna har med sig i bagaget och uttrycker följande: 

 

”Respekt för den som kommer. Oberoende alltså. Fördomar åt sidan. Släppa taget om 

sådant och bara se den personen som kommer. Inte gå i någon gammal historia eller 

tänka att den här personen har det med sig och se något framför sig att det här kommer 

att hända. Utan att vara här och nu” (Göran).   

 

 

I ovanstående citat betonar intervjupersoner vikten av att ha ett respektfullt bemötande 

vilket innebär att visa respekt för att förmedla den andra personens värde som 

medmänniska (Holm, 2009).  Ett respektfullt bemötande hjälper personen att behålla en 
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god självbild enligt Holm (2009). Detta kan anses överensstämma med ovanstående citat 

där kan det urskönjas att kontaktpersonerna ger ett respektfullt bemötande då de upplever 

att det påverkar alla parter och umgänget positivt. Det hjälper även till att fokusera på 

situationen här och nu. Eva och Görans kommentarer visar att de är medvetna och tar 

hänsyn till att fördomar och förutfattade meningar kan försvåra mötet med föräldrar som 

därför är viktiga faktorer att förhålla sig till enligt Johansson (2006). Kontaktpersonernas 

reflektioner om att fördomar och föreställningar påverkar bemötandet är en förutsättning 

för att underlätta kommunikationen mellan kontaktpersoner och föräldrar. Ett sätt att 

hantera detta och ge ett bra bemötande är enligt Eva att ha ett professionellt 

förhållningssätt. Hon säger:   

 

”/…/man måste hålla en viss professionell attityd ändå, man kan inte gräva ner sig för 

mycket i hur de respektive tycker just för att det ska bli en bra stund för barnet”(Eva). 

 

Göran resonerar på liknande sätt och menar att relationen mellan förälder och kontaktperson 

har inslag av professionell attityd såväl som stödjande vänskap och beskriver detta på följande 

vis:  

 

”Jag tycker att man ska vara vän med föräldern, på ett professionellt sätt. Vara vän men 

inte mer… Ja var går gränsen… Gränsen går när den ena eller den andra, antingen jag 

eller föräldern börjar utnyttja situationen till sin fördel” (Göran). 

 

 

Görans intentioner motsäger den vanliga missuppfattningen som enligt Holm (2009) är att det 

professionella förhållningssättet innebär att vara distanserad och neutral. Ett personligt 

bemötande är en förutsättning i det professionella förhållningssättet då det handlar om att visa 

uppmärksamhet och se den andra som medmänniska vilket Göran visar då han uttrycker att 

den del av hans roll som kontaktperson är att vara ”professionell vän” med föräldern. Dock 

antyder Göran en viss tveksamhet om professionell attityd och en stödjande vänskap är 

förenliga. Kontaktpersonens personlighet är ett arbetsredskap och en del av yrkesrollen men 

enligt Carlander (2001) hindrar privata relationer ett professionellt agerande och bemötande 

vilket Görans tveksamhet kan vara ett exempel på. En fördel som Göran ser med en nära 

relation till föräldrarna är att umgänget blir mer avslappnat vilket i sin tur påverkar barnet 

positivt. Han berättar: 
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”Ja fördelen är ju självklart, ger man någon respekt och ett bra bemötande så att 

föräldern blir trygg, så får man oftast bra gensvar. Vilket gör att det blir mer 

avslappnat i umgänget” (Göran).  

 

En nackdel med en nära relation kan vara att föräldern ser kontaktpersonen som en slags 

samtalskontakt, vilket Karin har erfarenhet av. Dock påpekar hon precis som Göran att detta i 

slutändan kan ge positiva konsekvenser för barnet. Karin uttrycker:  

 

”Nackdelen är väl att de kanske vill prata lite för mycket ibland. Att man ser oss som 

någon form av kurator. Det är en väldigt svår avvägning för ibland kan det bli väldigt 

positivt om de får sitta och prata en liten stund. Då märker ju också barnet att det är en 

bra kontakt, att det funkar. Det gör att barnet känner en större trygghet, tänker jag” 

(Karin). 

 

 

I ovanstående citat framgår att det inte är meningen att kontaktpersonerna ska fungera som 

samtalskontakt för föräldern vilket överensstämmer med andra kontaktpersoners åsikt om att 

deras roll inte är att vara samtalsterapeut till föräldrarna (Bangura Arvidsson, 2009). Både 

Karin och Göran betonar att en bra kontakt mellan kontaktperson och förälder är positivt för 

barnet. Risken finns att det kan bli en svår balansgång att ha en nära relation till föräldern då 

kontaktpersonen ska sätta barnet främst och förhålla sig neutral i föräldrars konflikt (SOU 

2007:52). Enligt Bangura Arvidsson (2009) ska kontaktpersonerna inte ge sig in i 

familjesituationen och skapa en nära relation till föräldrarna då det inte är för föräldrarnas 

skull de är där. Samtidigt kan en god kontakt med föräldrarna underlätta för barnet vilket 

också kontaktpersonerna bekräftar. Syftet med umgänge tillsammans med kontaktperson är att 

barn ska känna sig trygga och att umgänget ska utvecklas positivt, vilket Karin uttrycker på 

följande sätt: 

 

”Barnen ska ha det så tryggt och en positiv upplevelse av umgänget. Så att det blir 

någonting som kan leda till något ännu mer positivt i framtiden. Att det ska gå åt det 

hållet” (Karin). 

 

Även Göran resonerar kring barns trygghet vid övervakade umgängen och hur han som 

kontaktperson hanterar detta. Han ger följande beskrivning av vad trygghet innebär: 

 

”Jag skulle vilja få det lite motsatt… När jag ser att barnet känner sig otryggt. Om 

barnet är ledsen, att det blossar upp ilska, att det är tillbakadraget eller försiktigt… 

några sådana symptom, för då kan det finnas otrygghet med i bilden. När det inte är 

något sådant så tror jag att barnet är tryggt helt enkelt, om jag inte ser någonting 

speciellt” (Göran).  
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Ovanstående citat visar att trygghet är ett vitt begrepp och det kan vara svårt att avgöra 

huruvida barn är trygga eller inte. Det finns en tendens att det blir stereotypa ideal av vad 

trygghet innebär. Detta visar att det i praktiken kan det vara svårt för kontaktpersonerna att 

bedöma om barn känner sig trygga. Görans resonemang visar på att lyhördhet och mental 

närvaro är viktiga komponenter, liksom även Blennberger (2006) menar är viktiga faktorer i 

bemötande inom socialt arbete. Göran uttrycker att han tolkar barnens signaler och att han på 

så vis avgör om de känner sig trygga eller otrygga. I möten med andra människor tolkas 

signaler utifrån egna känslor och på så sätt skapas en bild av hur den andre mår och känner 

utifrån kunskap om situationen och den andre personen, vilket Görans citat kan vara ett 

exempel på (Holm, 2009). Insatsen umgängesstöd ska inte ska vara ett alternativ i de fall som 

barn inte anses vara trygga, (SOU 2005:43) vilket kan tyckas underligt då kontaktpersonerna 

inte är utbildade för att avgöra detta.  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka kontaktpersoners erfarenheter och upplevelser. 

Frågeställningarna var följande: Hur erfar kontaktpersonerna sin roll? Hur upplever 

kontaktpersonerna sitt förhållningssätt och sin relation till barn och föräldrar? 

Beträffande kontaktpersonernas roll framkommer att kontaktpersonerna har flera olika roller 

under uppdraget att förhålla sig till. Dessa roller handlar om att stödja, skydda, kontrollera, 

övervaka och observera. Att hitta en god balans för att förhålla sig till alla dessa roller kan 

innebära att rollerna motsätter varandra, vilket innebär en komplex situation för 

kontaktpersonerna. Dessa roller står även i kontrast till att kontaktpersonerna ska ”hålla sig i 

bakgrunden” och denna balansgång och svårighet återfinns i både Andersson och Bangura 

Arvidssons undersökning (2007) såväl som denna studie. Det kan därför tänkas att kraven 

som ställs på kontaktpersonerna är höga när det gäller att kunna växla mellan dessa roller och 

nivåer. Kontaktpersonerna är överens om att uppgiften är att sätta barnen främst och inta ett 

neutralt förhållningssätt till de berörda familjer de kommer i kontakt med. En av de mest 

framträdande rollerna som kontaktpersonerna återger är kontroll. Detta är intressant då SOU 

(2005:43) uttryckt att insatsen umgängesstöd inte ska innefatta inslag av kontroll eller 

övervakning, men enligt vad som framkommit i denna studie är det emellertid så det förhåller 

sig.  
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Vad det gäller förhållningssätt och relation upplever kontaktpersonerna att de får en positiv 

återkoppling från föräldrarna. Detta kan antas hänga ihop med att kontaktpersonerna visar en 

medvetenhet om hur bemötande, respekt och fördomar spelar in i mötet mellan dem och 

föräldrarna. Därför är ett professionellt förhållningssätt viktigt, vilket kontaktpersonerna 

poängterar.  I situationer där kontaktpersonerna måste förhålla sig till exempelvis beslut från 

domstolen som går emot deras egna åsikter och värderingar är en professionell attityd att 

föredra.  Görans tankar om en ”professionell vänskap” är inte lätt att utföra i praktiken då 

parterna befinner sig på olika nivåer och maktaspekten är svår att bortse från. 

Kontaktpersonerna har ingen uttalad maktposition men de representerar ändå en auktoritet 

som verkar mellan förälder och myndighet vilket påverkar mötet och överensstämmer med 

Skau (2007).  Det kan därför antas att bemötandet är en viktig utgångspunkt för den fortsatta 

kommunikationen i en positiv riktning.  

Kontaktpersonernas olika beskrivningar av stöd och skydd kan kopplas till olika roller och 

nivåer i förhållningssättet. Beträffande hur kontaktpersonerna fungerar som skydd för barnen 

är det framförallt gentemot påstridiga föräldrar, och de poängterar att barn inte ska behöva 

vara rädda eller utsättas för en onödig påfrestning utan att de ska kunna lita på att 

kontaktpersonen finns där för att sätta gränser och säga ifrån. Kontaktpersonerna talar mycket 

om hur de fungerar som skydd för barnen men mindre om hur de är ett stöd för barnen. Detta 

kan tänkas naturligt då barn inte är lika involverade och inte har samma kontakt med 

kontaktpersonerna som föräldrarna, vilka verkar ha ett större behov av att prata, förklara och 

söka kontakt. Enligt Bangura Arvidsson (2009) ska kontaktpersoner inte inleda en 

vänskapsrelation och återigen betonas kontaktpersonernas neutralitet vid umgängestillfällena. 

I denna studie visar kontaktpersonerna att de positiva vinsterna med att få en nära relation är 

att umgängestillfället blir mer avslappnat, vilket underlättar för samtliga parter. Baksidan kan 

dock bli att kontaktpersonerna får en tillskriven roll som samtalskontakt.  

Det är uttryckt att kontaktpersoner inte ska fungera som en samtalskontakt eller mentalt stöd 

för föräldrarna. Dilemmat är hur det påverkar umgänget om ingen stödjer föräldrarna. Finns 

det ens möjlighet att relationen mellan barn och föräldrar kan förbättras och utvecklas om 

föräldern inte har någonstans att vända sig för att få stöd. Denna studie visar att 

kontaktpersonerna upplever att de fungerar som ett stöd och en slags samtalskontakt för 

föräldrarna. Det kan därför tänkas att kontaktpersonerna tar på sig mer ansvar än vad de borde 

men i dagsläget finns det ingen kompletterande stödjande verksamhet för föräldrarna och det 

lämnas över till kontaktpersonerna att bemöta dessa föräldrar. Risken finns att fokus flyttas 



 
 

23 

från att stödja barnen till att vara ett stöd för föräldrarna, vilket inte är förenligt med insatsens 

syfte. I denna studie kan det urskiljas tre olika förhållningssätt till barn och föräldrar. Dessa 

är: Ett stöd för barnet, ett stöd för föräldrarna och ett skydd mellan barn och föräldrar. 

Neutralitet och trygghet är ord som är återkommande i såväl litteratur som kontaktpersonernas 

svar i denna studie men det kan vara svårt att definiera dessa ord i praktiken. 

Kontaktpersonernas uppdrag är att fungera som en trygghet för barn men frågan är hur 

kontaktpersonerna ska kunna avgöra och bedöma huruvida barn är trygga eller inte. Detta då 

de saknar relevant utbildning och de därför lämnas åt att hantera situationerna med ”sunt 

förnuft”. I kontaktpersonernas svar återfinns att en bra kontakt och relation mellan 

kontaktperson och föräldrar bidrar och ökar tryggheten för barnen som då blir mer 

avslappnade i umgänget. Frågan är hur det påverkar barn och tryggheten när kontaktpersonen 

går in i sin roll som övervakare och har en kontrollfunktion. Om en god relation mellan 

kontaktperson och förälder påverkar barn positivt, hur påverkas då barn när det uppstår 

konflikter under umgängestillfället eller när kontaktpersonen intar en mer auktoritär och 

kontrollerande roll? En av kontaktpersonerna (Göran) uttrycker att ett professionellt 

förhållningssätt och en stödjande vänskap i vissa fall kan gå hand i hand men ställer samtidigt 

tveksam till om detta alla gånger är förenligt. Frågan är om man måste vara vän för att vara ett 

stöd? Kontaktpersonerna har bara sin egen personlighet som arbetsredskap, vilket ställer stora 

krav på dem som personer. I mötet med barn och föräldrar är ett professionellt förhållningssätt 

en förutsättning för att denna verksamhet ska fungera och för att det inte ska bli en godtycklig 

behandling. Idealet av det professionella förhållningssättet och de egenskaper som 

kontaktpersonerna ska besitta är svåra att leva upp till i verkligheten då det handlar om 

mänskliga möten och det är naturligt att kontaktpersoner, barn och föräldrar skapar en relation 

till varandra.  

Av intervjupersonernas svar går det att uppfatta att det ofta handlar om att barn och föräldrar 

ska lära känna varandra. Det finns även exempel på umgängen där kontaktpersonerna 

fungerar som övervakare och har en kontrollfunktion. Därmed kan det tänkas att det skulle 

vara bra att separera dessa grupper från varandra, dvs. att lära känna varandra är ett slags 

umgängesstöd medan övervakat umgänge är när kontaktpersonen fungerar som 

kontrollfunktion mer än ett stöd. 
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6.2 Metoddiskussion  

Valet att genomföra en kvalitativ studie innebär att resultatet inte är statistiskt generaliserbart 

(Holme & Solvang, 1997). Däremot ger denna studie en inblick och förståelse för hur 

kontaktpersoner erfar sin roll samt hur de upplever relationen till barn och föräldrar. Studien 

utgår från en etablerad kontaktpersonsverksamhet som är väl inarbetad och där 

kontaktpersonerna har ett gemensamt arbetssätt. Detta är en av studiens styrkor eftersom 

intervjupersonerna besitter värdefulla kunskaper och har erfarenhet för att kunna ge mer 

djupodlade svar och beskrivningar.  En annan fördel är att intervjupersonerna i denna studie 

ger rikliga och uttömmande skildringar av hur de erfar sin roll och sitt förhållningssätt till 

barn och föräldrar, vilket har varit till gagn då det kan anses vara en svaghet att basera en 

studie på ett fåtal intervjupersoner. Då intervjupersonerna arbetar i samma 

kontaktpersonsverksamhet kan det medföra en risk att dessa är samstämmiga i sina svar. En 

mer nyanserad bild av kontaktpersoners upplevelser hade eventuellt kunnat återgets om 

studien innefattat intervjupersoner från flera olika kontaktpersonsverksamheter, detta var 

emellertid inte möjligt inom tidsramen för denna studie.  

För skapa en ökad förståelse för kontaktpersonernas förhållningssätt gentemot barn och 

föräldrar skulle det vara intressant att observera umgängestillfällen. En kombination av 

intervjuer och observation skulle vara ett sätt att återge en mer mångsidig helhetsbild. 

Problemet skulle ligga i att det kan bli ett tillrättalagt handlande av parterna som blir 

observerade. Vid en studie där insamlandet av material pågår under längre tid skulle forskaren 

kunna bekanta sig med de observerade som då förhoppningsvis skulle kunna agera mer 

naturligt. Tillförlitligheten skulle med sannolikhet bli större då forskaren observerar hela 

processen. Risken finns dock att forskaren själv medverkar i processen och att 

tillförlitligheten därmed kan minska. Det är konstaterat att forskningen inom området för 

kontaktperson vid övervakade umgängen är begränsad. Detta har gjort att det är svårt att 

jämföra resultaten i denna studie med resultaten i liknande undersökningar, vilket kan påverka 

studiens validitet. Ett sätt att öka tillförlitligheten är att samma intervjufrågor har ställts till 

samtliga intervjupersoner och i efterarbetet har dessa intervjuer transkriberats och analyserats 

på samma vis, vilket säkerställt validiteten. Det material i form av tidigare forskning som 

inspirerat denna studie har utförts av samma forskare (källa) och deras bestämda åsikter kan 

ha påverkat denna studies resultat. Exempelvis återges fäderna i en stor del i de 

bakomliggande problemen som medföljer verksamheten vid övervakade umgängen.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev till kontaktpersoner 

Intervju om insatsen kontaktperson vid umgängesstöd 

 

Den intervju Du ombeds medverka i ska användas i den C-uppsats vi nu skriver på 

socionomutbildningen. C-uppsatsen handlar om kontaktpersoners erfarenheter och 

upplevelser av insatsen kontaktperson vid umgänge. Intervjufrågorna utgår från tre teman: 

uppdraget, förhållningssätt till föräldrar och förhållningssätt till barn. Studien kommer att 

utföras av undertecknade, vi är två socionomstudenter vid Mittuniversitetet i Östersund. Den 

färdiga uppsatsen kommer att publiceras i rapportform som blir tillgänglig via 

Mittuniversitetets bibliotek. Vi förmedlar Dig gärna den färdiga uppsatsen om Du är 

intresserad av detta. 

 

Intervjuerna kommer att ske vid ett tillfälle och pågå cirka en timme. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras på MP3 spelare och all data kommer hanteras strängt konfidentiellt och 

presenteras avidentifierat. Inga obehöriga kommer få ta del av datamaterialet. Ditt deltagande 

är frivilligt och du har när som helst, utan särskilt förklaring, rätt att avbryta ditt deltagande 

samt välja att avstå att besvara vissa frågor vid intervjun. 

 

Om Du har frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Andersson   Elin Broström 

eman0603@student.miun.se  elbr0600@student.miun.se  
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Hur länge har du varit kontaktperson? 

Hur blev du rekryterad? 

Hur kom det sig att du åtog dig uppdraget som kontaktperson? 

Kan du berätta lite kort om hur kontaktpersonverksamheten är uppbyggd? 

 

Insatsen 

1. Kan du beskriva hur uppdragen ser ut? 

(Hur ser det ut när det gäller struktur, varaktighet och målsättning? Hur vet du när 

målet är uppnått. Anser du att målsättningen är rimlig) 

 

2. Upplever du att du har stöd i din roll som kontaktperson? På vilket sätt? 

 

3. Vilken förhandsinformations om barn och föräldrar innan ett uppdrag? (Vad är 

relevant för dig att veta för att kunna utföra ditt uppdrag?) 

 

4. Hur avgör du vilken informations du ska vidarebefordra. Vad tycker du är viktigt att 

förmedla till samordnare? 

 

5. Kan du berätta på vilket sätt du som kontaktperson hjälper till att utveckla kontakten 

mellan barn och umgängesförälder? 

 

6. Hur upplever du din roll som kontaktperson?  

(Vilka för- och nackdelar upplever du i rollen? På vilket sätt använder du dig själv som 

redskap?)  

 

7. Vilken eller vilka roller tycker du att du att du har under umgängestillfället? 

 

8. Vad är dina erfarenheter av svårigheter och dilemman i rollen som kontaktperson? 

(Vilka känslor upplevde du i dessa situationer? Hur hanterade du dessa situationer?) 

 

9. Finns det någonting som du tycker kan förändras eller förbättras? Vad i så fall? 

 

Förhållningssätt till föräldrar 

1. Bemöter du boende- respektive umgängesförälder på olika sätt? Varför? 

 

2. Hur upplever du bemötandet från boende- respektive umgängesföräldrarna? 

 

3. Hur upplever du relationen mellan dig som kontaktperson och boende respektive 

umgängesföräldrar? 

 

4. Vad tycker du är viktigast att tänka på i relationen till boende- respektive 

umgängesföräldrar? 

(Kan du berätta om fördelar respektive nackdelar med att lära känna föräldrar? 
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5. Kan du berätta om hur du som kontaktperson upplever och hanterar boende- 

respektive umgängesföräldrars känslor? 

(Vilka känslor uttrycker boende- respektive umgängesföräldrar?) 

 

Förhållningssätt till barn 

1. Hur introduceras du som kontaktperson för barnet? 

 

2. Vilka är dina erfarenheter av hur barnet uppfattar din roll/ ditt deltagande? 

(Hur upplever du bemötandet från barnet?) 

 

3. Hur upplever du relationen mellan dig som kontaktperson och barnet?  

 

4. Vad tycker du är viktigast att tänka på i relationen till barnet? 

(Kan du berätta om fördelar respektive nackdelar med att lära känna barnet?) 

 

5. Kan du berätta om hur du som kontaktperson upplever och hanterar barnets känslor? 

(Vilka känslor uttrycker barn?) 

 

6. Kan du beskriva på vilket sätt du som kontaktperson fungerar som ett stöd och skydd 

för barnet? 

 

7. Kan du beskriva hur du som kontaktperson får barnet att känna sig tryggt? 

(Hur vet du att barnet känner sig tryggt?) 

 

Vad anser du vara innebörden av ordet  

Trygghet, Stöd, Skydd, Lyhörd, Barns bästa 

 

Påståenden  

Socialstyrelsen (1985) gjorde gällande att insatsen inte borde tillsättas som en 

kontrollfunktion och inte fungera som en förlängd arm åt socialsekreterare. (Anderson & 

Bangura-Arvidsson 2001:1 Vad vet vi om insatsen kontaktperson/familj). 

 

1. Vilka är dina erfarenheter av hur insatsen tillämpas i praktiken? 

 

Enligt SOU 2005:43 ska umgängesstöd inte fungera som övervakare eller rent fysiskt antas 

förhindra bortförande eller någon annan kränkande handling som barnet kan utsättas för. I 

de fall som barnet inte antas vara tryggt är umgängesstöd inget alternativ. (SOU 2005:43 

Umgängesstöd och annan lämplig åtgärd). 

 

2. Hur upplever du att det fungerar i praktiken? 

 

Det är barnets intresse och behov av umgänge som ska tillgodoses, inte de vuxnas (SOU 

2005:43 Umgänget är till för barnet). 

 

3. Hur upplever du att det överrensstämmer med verkligheten?  

 

 

 


