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Sammanfattning 
Insatsen kontaktperson används flitigt inom socialtjänsten, trots det finns det ytterst lite 

forskning kring insatsen och dess effekter. Detta arbete strävar efter att få en ökad förståelse 

för socialsekreterares användande av insatsen kontaktperson för ungdomar samt hur 

socialsekreterares handlingsutrymme har påverkat det användandet. För att nå en ökad 

förståelse kring detta har en kvalitativ intervjustudie genomförts där socialsekreterare från 

olika socialkontor fått berätta om sina erfarenheter och upplevelser kring insatsen. Utifrån de 

uppgifter som framkommit under intervjuerna har olika teman skapats som beskriver skäl att 

använda insatsen, vilka effekter som ses av insatsen samt skillnader och likheter mellan olika 

handläggares agerande. Resultatet visar att kontaktperson kan beviljas av många olika 

anledningar och att de upplevda effekterna varierar. Det blir också tydligt hur fritt det är för 

varje socialsekreterare att själv utforma insatsen, vilket gör att det går ifrågasätta klienters 

rättssäkerhet då detta skiljer sig mellan olika kommuner.  

 

Nyckelord: Kontaktperson, socialt arbete, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme, socialtjänst 
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Abstract 
In Swedish social services work with youths one of the most common ways to help is to grant 

the youth a sort of grownup mentor, a contact person. Despite of this, there is very little 

research about this kind of mentoring and its effects. In this study, we wanted to increase our 

understanding of the use of contact person for youths and also how the social workers 

discretion affects the use of contact person. To be able to do that a qualitative interview study 

was made where social workers from different social service offices shared their knowledge 

and experiences about contact person. Based on the information that was given during the 

interviews we were able to identify different themes that describe reasons to use contact 

person, which effects the social workers can see and also the differences and similarities 

between the different social workers way to use it. The result shows that social workers can 

provide youths with a contact person for a variety of reasons, and that the experienced effects 

differ between the social service offices. The result also makes it clear how the social workers 

in a free way are allowed to form the setup and implement of the contact person, which makes 

it possible to question the client’s rights to receive the same help no matter where you live or 

who you meet with.  

 

Keywords: Contact person, social work, street-level bureaucracy, discretion, social services 
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Inledning 
Enligt en rapport som Socialstyrelsen publicerade 2014 blev cirka 19 000 barn och unga 

beviljade insatsen kontaktperson enligt socialtjänstlagen (som är den vi valt att fokusera på) 

under 2013 (Socialstyrelsen, 2014a). Näst efter behovsprövat personligt stöd utgör 

kontaktperson den vanligaste öppenvårdsinsatsen för barn och unga och används flitigt inom 

socialtjänsten i Sverige. Inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet beviljas 

kontaktperson enligt 3 kap 6b§ SoL och får då i uppgift att hjälpa klienten och dennes familj i 

personliga angelägenheter. Denna insats kan även beviljas enlig LSS men utformas då på ett 

annat sätt mot om den beviljas enligt SoL (Socialstyrelsen, 2014b). Insatsen kontaktperson 

enligt SoL existerar utan några klara direktiv om vad den syftar till och kan beviljas av flera 

olika anledningar, allt ifrån att vara en trygg vuxen kontakt till att motivera till fysisk 

aktivitet. Med andra ord lämnar den stort utrymme för socialsekreteraren att sätta upp mål och 

syfte i samband med att en kontaktperson ges till ett barn/en ungdom. 

 

Trots att kontaktperson är en av de mest frekvent använda öppenvårdsinsatserna finns det 

ytterst lite publicerad forskning i Sverige som visar på insatsens effekt (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001). Den forskning som finns visar snarare att den inte ger någon eller en 

väldigt liten effekt för personen som får den. Tittar man på internationell forskning finns det 

inte heller mycket att finna. Kontaktperson tycks vara ett skandinaviskt och till största del 

svenskt fenomen där den närmsta likheten internationellt finns hos så kallade 

mentorskapsprogram i olika länder, bland annat USA (McCluskey, Noller, Lamoreux & 

McClusk, 2004).  

 

Utifrån den forskning som gjorts i Sverige kring kontaktperson och kontaktfamilj 

(Vinnerljung, Brännström & Hjern, 2012) skulle dessa insatser kunna ses som verkningslösa, 

åtminstone när det kommer till att förhindra framtida placeringar av barn. Trots detta används 

insatserna frekvent som ett stöd till barn och familjer som kommer i kontakt med 

socialtjänsten. Vad är det som gör att nästan 20 000 barn varje år beviljas en insats som inte 

har någon vetenskapligt bevisad effekt? Kan det vara så att socialsekreterare ser effekter som 

hittills inte har forskats på? Vi vill i denna undersökning fördjupa vår kunskap om hur 

kontaktperson används som insats för barn och ungdomar som behöver stöd av socialtjänsten. 

Undersökningen avser också ge en ökad kännedom om hur socialsekreterare resonerar kring 

insatsen samt hur den enskilda socialsekreterarens inställning till insatsen påverkar 

användandet av den.  

Syfte 

Hur och varför olika insatser förekommer inom socialtjänsten diskuteras såväl i 

vetenskapssamhället som i övriga samhället. Med jämna mellanrum lyfter även massmedia 

hur socialtjänsten valt fel insats eller ingen insats alls. Utöver dessa allmänna diskussioner har 

det sedan början av 1990-talet förts en diskussion om vikten av att kunna välja insatser i 

socialtjänsten som har ett forskningsstöd som visar på goda resultat (Bergmark & Lundström, 

2006). I fokus för denna uppsats är insatsen kontaktperson och huvudsyftet med studien är att 

försöka få en ökad förståelse för hur och varför insatsen används för barn och unga som får 

stöd av socialtjänsten.  
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Frågeställningar 

- Hur beskriver och motiverar socialsekreteraren skäl för att bevilja insatsen 

kontaktperson?  

- Upplever socialsekreteraren att de mål/resultat som satts upp vid beviljandet av 

insatsen kontaktperson uppnås? 
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Bakgrund 
I denna del av studien beskrivs insatsen kontaktperson bland annat utifrån den lagstiftning 

som finns. Här lyfts även en del av den forskning som finns kring insatsen sedan tidigare, 

både svensk, nordisk och internationell sådan. Under rubriken teori lyfts teoretiska perspektiv 

som anses vara relevanta för studien fram och beskrivs kortfattat.  

 

Vad innebär insatsen kontaktperson? 

Insatsen kontaktperson omnämns i 3 kap 6 b§ i Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), där 

det står att ”nämnden kan utse en särskild person eller en familj med uppgift att hjälpa den 

enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller 

samtycker till det”. I den tidigare versionen av SoL fanns det en liknande åtgärd som kallades 

övervakning och var då en del av barnavårdslagens tvångsåtgärder. Insatsen kan alltså 

genomföras, antingen genom att den enskilde själv ber om att få insatsen, eller att densamme 

samtycker till föreslagen insats. Detta innebär dock inte att en person har rätt att kräva 

insatsen utan ansvaret ligger hos socialsekreterare att utreda om ett behov av insatsen 

föreligger (Andersson, 1992).  

 

Vidare menar Andersson (1992) att insatsen kontaktperson ska verka förebyggande och 

bygger på frivillighet. Socialtjänsten har ansvaret för insatsen, men den utförs inte av 

professionella utan av personer som inte har uppdraget som huvudsaklig sysselsättning. Trots 

att insatsen är en av de vanligast förekommande behovsprövade insatserna för barn och unga 

finns det relativt lite forskning kring den, och inte heller några tydliga nationella riktlinjer för 

hur insatsen ska se ut. Användandet av insatsen bestäms och utformas alltså till stor del av 

varje socialsekreterare. Enligt Andersson (1992) kan kontaktperson beviljas av olika 

anledningar till olika målgrupper. Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till ungdomar 

som får insatsen på grund av eget beteende eller problem med familjesituationen. 

 

Vem kan då få kontaktperson och varför? Andersson (1992) beskriver att insatsen kan riktas 

till ungdomar som inte har något fungerande vuxenstöd, har problem i skolan eller riskerar att 

komma i kontakt med kriminalitet eller missbruk. Vad gäller den utsedda kontaktpersonen bör 

det vara en person som är intresserad av människor och som har ett stort socialt intresse och 

engagemang. Kontaktpersonen ska kunna vara ett personligt stöd och främja sociala kontakter 

och barnets eller ungdomens utveckling. Exakt hur insatsen utformas beror på den 

hjälpsökandes behov och kan handla om allt ifrån att göra någon aktivitet tillsammans till att 

bara lyssna och vara en förebild (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001).  

 

Vidare i 3 kap 6 b§ SoL beskrivs en mer omfattande version av insatsen kontaktperson som 

infördes 2007 (Socialstyrelsen, 2014a) och som kan beviljas då ungdomen är i särskilt behov 

av stöd och vägledning för att ”motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande 

medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende”, en så 

kallad särskilt kvalificerad kontaktperson. En särskilt kvalificerad kontaktperson rekryteras av 

socialtjänsten med krav på relevant erfarenhet och utbildning för att på ett professionellt sätt 

möta ungdomars problem (Socialstyrelsen, u.å.-a). Särskilt kvalificerad kontaktperson kan 
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även beviljas en ungdom utan dennes samtycke, till skillnad från en ”vanlig” kontaktperson 

som bygger på frivillighet och samtycke. Detta sker då inom ramen för Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS 1990:52).  

 

En särskilt kvalificerad kontaktperson har många likheter med de mentorskapsprogram som 

vuxit fram runt om i världen och syftar till att ge ungdomar i riskzoner vuxna förebilder som 

de kan knyta an till (Socialstyrelsen, 2008). Tanken i en sådan relation är bland annat att 

stärka den unges självkänsla och lära den att hantera den livssituation denne befinner sig i. Se 

vidare beskrivning av mentorskapsprogram under övrig internationell forskning nedan. Den 

största skillnaden mellan sådana mentorskapsprogram och särskilt kvalificerad kontaktperson 

är dock att en mentor, i likhet med en ”vanlig” kontaktperson, är en lekman utan någon 

professionell grund, medan den särskilt kvalificerade kontaktpersonen har just detta 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Forskning  

Barn och föräldrars bild av kontaktperson/kontaktfamilj 

I Lotta Berg Eklundhs (2010) avhandling fick barn möjlighet att beskriva varför de tror att de 

har insatsen kontaktfamilj. Barnen gav generellt sett en samstämmig bild av insatsen då både 

de som haft insatsen under en längre tid och under en kortare period beskriver kontaktfamiljen 

som vänner eller släktingar. En stor andel av de tillfrågade barnen trodde att anledningen till 

att de fått insatsen beviljad var att deras föräldrar behövde stöd och avlastning.  

 

Andersson och Bangura Arvidsson (2001) beskriver hur intervjuade kontaktpersoner kan se 

på sin uppgift på olika sätt. En gemensam faktor i deras studie var att intervjupersonerna valt 

att bli kontaktpersoner för att de vill hjälpa människor samt ett de inte fått någon utbildning 

vilket de hade olika uppfattningar om. En del menade att den personliga relationen med 

ungdomar var viktigast medan andra ansåg att det var viktigare att få handledning under 

uppdraget. Intervjupersonerna gav olika exempel på vad de såg som sin uppgift. Det var bland 

annat att vara en vuxen förebild och vän, att sätta gränser och vara ett bra exempel och, 

viktigast av allt, att bygga upp en god relation för att kunna skapa ett förtroende (Andersson 

& Bangura Arvidsson, 2001).  

 

Effekten av insatsen 

Bo Vinnerljung, Lars Brännström och Anders Hjern (2012) är tre forskare som har genomfört 

flera kvantitativa studier där de undersökt de långvariga effekterna för barn och unga som 

beviljats insatsen kontaktperson/kontaktfamilj. I en av de studier som utförts har forskarna 

undersökt hur insatsen har påverkat risken för framtida placeringar i familjehem för barn som 

haft kontaktfamilj/kontaktperson kontra barn som inte haft den insatsen. I samma studie har 

de även studerat huruvida insatsens längd spelat någon roll samt om de kan identifiera 

bakgrundsfaktorer som skulle kunna påverka att barnet blir placerat eller inte. Vinnerljung et 

al. (2012) inhämtar data ur olika register, till exempel socialstyrelsens barn/unga-register, 
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betygsregistret för att få reda på barnens betyg i åk 9, socialstyrelsens dödsorsaksregister, och 

patientregistret. Genom dessa uppgifter följer de barnens utveckling från att de beviljades 

insatsen till att studien avslutas 2008.  

 

I sin sammanfattning av forskningsrapporten (Vinnerljung et al., 2012) är författarna väldigt 

kritiska till insatsen kontaktperson/kontaktfamilj. Vad de kan se finns det ingen positiv effekt 

på barnens risk att bli placerade senare i livet, utan snarare tvärtom. En teori som författarna 

lyfter fram är att kontaktpersonen blir en slags metod för att få insyn i familjen och att 

socialtjänsten därmed kan upptäcka risker i barnets omgivning som i slutändan leder till en 

placering. Samtidigt är Vinnerljung et al. (2012) ytterst kritiska till sin egen forskning och 

menar att de i sin studie inte kunnat se vilka faktorer som ligger bakom beviljandet av 

insatsen. Utifrån den inhämtade datan är det även svårt att dra slutsatser om varför resultatet 

blev som det blev, och författarna är tydliga med att deras diskussion bygger på deras egen 

tolkning av tidigare forskning. Vidare menar författarna (Vinnerljung et al., 2012) att även om 

statistiken visar att kontaktperson/kontaktfamilj inte ger någon effekt kan barnen och deras 

föräldrar uppleva annat. Exempelvis lyfter de fram att insatsen skulle kunna fylla en uppgift 

om den beviljas med syftet att underlätta för barnet och dess föräldrar och att det därmed är 

svårt att mäta resultatet med kvantitativa metoder. Däremot borde insatsen ge störst effekt om 

den sattes in i ett tidigt skede för att förebygga kommande problematik hos barnet och för att 

stärka barn som befinner sig i riskmiljöer.  

 

Samma forskartrio presenterade året efter föregående rapport en artikel i den engelska 

tidskriften Child Abuse & Neglect (Brännström, Vinnerljung & Hjern, 2013), och 2014 

publicerade Brännström och Vinnerljung (2014) en rapport på uppdrag av Stiftelsen 

Allmänna Barnahus. Båda dessa publikationer är fortsättningar på den första rapporten som 

Vinnerljung et al. (2012) gjorde och driver diskussionen om kontaktfamilj/kontaktperson 

vidare. I de senare artiklarna utgår författarna från samma typ av data som inhämtats från 

olika register och använder den för att försöka förutspå sannolikheten för att olika utfall ska 

inträffa för de barn som varit föremål i studien (Brännström & Vinnerljung, 2014). De skriver 

att de vill undersöka insatsens effekt i ett långvarigt perspektiv (Brännström et al., 2013) men 

i båda fallen landar de i ungefär samma slutsats som i den första studien; insatsen ger inga 

mätbara effekter vad gäller framtida placering eller negativ utveckling inom olika områden 

(exempelvis dåliga betyg, psykisk ohälsa, missbruk). Forskarna (Brännström et al., 2013) är 

även noga med att poängtera vikten av de faktorer som de inte kan mäta genom sin data. De 

resonerar kring hur insatsen kan ha effekter för barnet och dess familj i andra dimensioner än 

de som undersökts i studien och menar att deras studie är långt ifrån komplett i det avseendet. 

Huruvida kontaktperson/kontaktfamilj som beviljats för avlastning för familjen ger en positiv 

effekt eller inte besvaras alltså inte i dessa studier.  

 

Nordisk forskning 

Insatsen kontaktperson/kontaktfamilj verkar, som nämndes ovan, främst förekomma i 

Sverige. Det går dock hitta insatser i Norge och Danmark som har vissa likheter med 

kontaktperson (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). I Danmark kallas det för personlig 
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rådgiver eller fast kontaktperson, och i Norge kallas det för støttekontakt. Det verkar dock 

som att omfattningen av insatsen är lägre både i Danmark och i Norge jämfört med 

omfattningen i Sverige. Insatsen støttekontakt är en av de äldsta insatser som finns inom 

norska barnevernet (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001).  

 

Andersson och Bangura Arvidsson (2001) beskriver hur insatsen støttekontakt i Norge 

regleras i två lagar. Lov om sosiale tjenester (LOST) riktar sig till dem som har behov av 

insatsen på grund av funktionsnedsättning eller sociala problem. Lov om barnetjenster (LBTJ) 

riktar sig istället till barn som har behov av insatsen på grund av problem i hemmet (vilket 

skulle kunna liknas vid LSS och SoL i Sverige). Enligt författarna (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001) är støttekontakt en person som kan prata med eller ta med barnet på 

aktiviteter och som genom detta kan bidra till en ökad livskvalité för barnet. Den som är 

støttekontakt ska inte ha arbetet som huvudsysselsättning och personen behöver inte vara 

utbildad men bör få handledning av en person med utbildning. Det är inte meningen att 

støttekontakten ska ha en kontrollerande funktion men har dock möjlighet att kombineras med 

andra insatser om barnet har en mer omfattande problematik.  Andersson och Bangura 

Arvidsson (2001) lyfter även fram en norsk enkätundersökning från 1995 som visar att i åtta 

av elva fall kombinerades støttekontakten med andra insatser, ofta handlade det om flera 

problem som hade med både barn och föräldrar att göra. De exempel som enkätstudien gav 

visade på att värdet av insatsen tycks ha varit begränsat, det skall dock sägas att de som fick 

insatsen satte stort värde på den (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001).  

 

I Danmark regleras insatsen fast kontaktperson, eller personlig rådgiver, i Serviceloven §40 

(Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). En personlig rådgiver arbetar enbart mot ungdomen 

till skillnad från fast kontaktperson där kontaktpersonen har ett större mandat att jobba även 

med familjen. Den danska versionen av insatsen skiljer sig från både Sverige och Norge på så 

vis att i Danmark ska insatsen främst vara frivillig men kan även beviljas utan samtycke. Det 

verkar dock som att möjligheten att bevilja insatsen med tvång är en ovanlig lösning som 

knappast praktiseras.  

Slutligen beskriver Andersson och Bangura Arvidsson (2001) att det, precis som i Sverige, 

verkar som att forskningen kring insatsen och dess effekt i Norge och Danmark är begränsad. 

Forskare i Norge ger bilden av att forskningen är alltför begränsat ställt i relation till hur ofta 

insatsen förkommer samtidigt som uppgifter från forskare i Danmark tyder på att forskningen 

där är i det närmaste obefintlig (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). 

 

Övrig internationell forskning – Mentorskapsprogram i USA 

Även om kontaktperson till största del existerar i Sverige och Skandinavien går det hitta vissa 

likheter med mentorskapsprogrammen för ungdomar som finns ibland annat USA. Ett 

mentorskapsprogram liknar kontaktperson där en vuxen person skapar en kontakt med en 

annan människa och som hjälper den andra personen att hitta rätt i olika områden i livet 

(McCluskey, Noller, Lamoreux & McClusk, 2004). Tanken är att mentorn ska finns med som 

en guide i den andra personens vardag och hjälpa den att själv ta ansvar för olika situationer. 

McCluskey et al. (2004) skriver om olika slags mentorskap, dels ett ”spontant” som uppstår 
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naturligt i relationen mellan personer men även om det organiserade mentorskapet där 

myndigheter och skola tilldelar en mentor till en ungdom som anses behöva det. Båda två kan 

ge positiva resultat, dock kräver det organiserade mentorskapsprogrammet mer planering och 

struktur för att det ska fungera som det var tänkt. 

 

Scannapieco och Painter (2013) beskriver ytterligare ett exempel på ett organiserat 

mentorskapsprogram, Big Brother/Big Sister (i texten förkortat som BBBS), där personer 

utbildas för att kunna agera mentorer för familjehemsplacerade ungdomar, ett program med 

likheter med insatsen kontaktperson. BBBS är den största organisationen i USA som utbildar 

och matchar mentorer och har som syfte att stötta och uppmuntra ungdomarna till en ökad 

självkänsla samt att skapa goda vuxna förebilder för ungdomarna. Scannapieco och Painter 

(2013) har genom en enkätstudie undersökt hur mentorskapet upplevs, både för mentorer och 

för ungdomar, och har identifierat såväl styrkor som svagheter i programmet. Det är dock med 

viss försiktighet som författarna (Scannapieco & Painter, 2013) presenterar sitt resultat, 

mycket på grund av ett lågt deltagarantal. Enkäten lyckades de få ut till 46 ungdomar som 

matchats med en mentor, och de svar som inkom visar på en positiv upplevelse av 

mentorskapsprogrammet där ungdomarna upplever att deras självkänsla ökat. De visar också 

att skolprestationerna blivit bättre och att deras relation till fosterfamiljen stärkts, mycket tack 

vare deras relation med mentorn. Utifrån detta menar författarna att programmet kan anses 

vara lyckat då de svarande, trots att de var få till antal, redovisar en positiv effekt av att ha 

matchats med en mentor (Scannapieco & Painter, 2013).  

 

Samtidigt ägnar Scannapieco och Painter (2013) en stor del av sin diskussion vid vikten av 

struktur, ordning och tydlighet vid uppstart av ett mentorskap för att skapa goda 

förutsättningar. Det är viktigt att alla inblandade (ungdomen, mentorn, fosterfamiljen, 

socialsekreteraren osv.) har fått tydliga instruktioner gällande insatsens syfte och vad deras 

roll i processen är för att relationen mellan mentorn och ungdomen ska kunna växa och bli 

starkare. Det är även viktigt att mentorn och ungdomen träffas på regelbunden basis för att 

insatsen ska kunna göra skillnad för ungdomen. I de fall detta inte efterlevs är risken stor att 

relationen dör ut och att insatsen då inte gjort något större intryck på ungdomen. Överlag 

lyfter dock författarna (Scannapieco & Painter, 2013) fram de positiva effekterna de sett av ett 

mentorskapsprogram genom BBBS och trycker extra på det faktum att ungdomarna själva 

upplever ett positivt utfall av relationen till mentorn. Även om det finns hinder och svagheter 

i programmet sammanfattas det alltså som positivt i artikeln.  

 

Diane de Anda (2001) är en annan forskare som utvärderat deltagarnas upplevelse av 

mentorskap genom BBBS och som styrker det som Scannapieco och Painter (2013) 

konstaterade. Av de tillfrågade i undersökningen uppger samtliga att mentorskapet och 

relationen till den vuxna har varit en positiv faktor som påverkat deras liv på olika sätt. 

Mentorn har blivit en god vuxen kontakt men även en trygghet där ungdomen kan finna stöd 

och någon att prata med. Även förändringar i attityder och beteende har kommit ur sådana 

relationer, och den enda nackdelen som de Anda (2001) kan redovisa är svårigheter att pussla 

ihop mentorns schema med ungdomens för att skapa mötestillfällen.  
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Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer, även kallade human service-organisationer, 

kännetecknas av att de i någon form bedriver ett moraliskt projekt (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Tjänsterna som utförs baseras på värdeladdade och moraliska beslut, och 

verkar inom ett fält där det ofta är svårt att säga vad som är rätt och fel. Den främsta uppgiften 

som de människobehandlande organisationerna har är att sträva mot att göra vad som är det 

bästa möjliga för sina klienter. Utöver det ska de dessutom se till samhällets och statens 

intresse. En människobehandlande organisation arbetar alltså både med medborgarnas 

rättigheter men även med dess skyldigheter gentemot samhället (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). 

 

Hasenfeld (1983) lyfter fram tre typer av teknologier genom vilka han strävar att förklara de 

centrala arbetsuppgifter som människobehandlande organisationer arbetar med. Den första, 

people processing technology, handlar om utredande och handläggande uppdrag som 

organisationen har. Nästa kallar Hasenfeld (1983) för people sustaining och syftar till 

bevarande och upprätthållande uppdrag. Den sista grenen är people-changing technologies, 

alltså förändrande uppdrag. Sådana uppdrag strävar efter att åstadkomma en förändring av 

något slag hos de människor som kommer i kontakt med organisationen. Här menar 

Hasenfeld (1983) att genom att en individs förutsättningar förändras till det bättre ska 

individens välbefinnande öka. Socialtjänsten är ett exempel på en människobehandlande 

organisation, och dess uppdrag kan på många sätt beskrivas utifrån Hasenfelds (1983) tre 

teknologier. 

 

Evidens och evidensbaserad praktik 

Det finns flera olika definitioner och översättningar av ordet evidens. Inom socialt arbete 

definieras det dock ofta som bevis eller vetenskapligt stöd för insatsers effekt 

(Socialstyrelsen, u.å.-c). Sådant vetenskapligt stöd för effekten av olika insatser utgör en 

viktig del inom den evidensbaserade praktiken, och visar på insatsens tillförlitlighet.  

 

Evidensbaserad praktik handlar kortfattat om att den professionelle väger samman sin 

kunskap, utbildning och sina erfarenheter med de önskemål och den situation som dess klient 

befinner sig i för att på bästa möjliga sätt arbeta för att hjälpa klienten till en förändring 

(Socialstyrelsen, u.å.-b). När en socialsekreterare ska föreslå en insats för sin klient tar denne 

alltså dels hänsyn till den forskning som finns kring olika insatser, sina egna erfarenheter 

inom området samt eventuella önskemål som klienten själv uttrycker. I mötet mellan klient 

och professionell är alltså det mänskliga samspelet och relationen en viktig del samtidigt som 

arbetet ska kunna motiveras och stödjas i forskning och kunskaper som finns (Socialstyrelsen, 

u.å.-c).  

 

Drisko och Grady (2015) menar att evidensbaserad praktik inom socialt arbete ofta anses vara 

luddigt och svårt att definiera, en missuppfattning enligt dem. Författarna (Drisko & Grady, 

2015) menar snarare att definitionen är väldigt klar och att många uppfattar arbetssättet som 
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”luddigt” på grund av att det används för lite. Nedan följer författarnas definition av 

evidensbaserad praktik:  

 

EBP is a process for making practice decisions in which practitioners integrate 

the best research evidence available with their professional expertise and with 

client attributes, values, preferences and circumstances. 

 

Ett evidensbaserat arbetssätt handlar alltså om att kombinera evidens (vetenskapligt bevisad 

praktik) med kunskap som finns sedan tidigare och de önskemål som den andra parten 

uttrycker (Socialstyrelsen, u.å.-c). Drisko och Grady (2015) beskriver olika faser i att fatta 

evidensbaserade beslut inom socialt arbete. För det första är det av största vikt att på ett 

noggrant och korrekt sätt kunna göra en uppskattning av klientens situation samt att definiera 

ett mål dit socialsekreterare och klient vill nå. I nästa steg gäller det att den professionelle 

besitter en stor kunskap kring att kunna hitta, tolka och kritiskt granska forskning inom det 

aktuella området. Slutligen behöver den professionelle på ett pedagogiskt och metodiskt sätt 

kunna engagera och motivera klienten att ta till sig det som den professionelle hittat. Här är 

relationen mellan klient och professionell väldigt viktig då den spelar stor roll för hur klienten 

lyssnar på vad den professionelle säger (Drisko & Grady, 2015). 

 

Drisko och Grady (2015) menar alltså att det, för att kunna fatta beslut i enlighet med ett 

evidensbaserat arbetssätt, krävs att den professionelle ständigt håller sig uppdaterad om ny 

forskning, är kapabel att hitta och ta till sig den forskningen samt att kunna motivera klienten 

att anpassa sig till de metoder och insatser som den professionelle lyckats få fram. Det krävs 

mycket tid och kunskap av den professionelle men skulle kunna innebära en ökad 

kvalitetssäkring i arbetet med andra människor (Drisko & Grady, 2015). 

 

Teori 

Professionsteori 

Stefan Selander (1989) beskriver i boken Kampen om yrkesutövning, status och kunskap – 

professionaliseringens grund om hur ordet profession härstammar från latinets pofessio, 

vilket betyder uppgift, erkännande eller yrke, och att ordet profession där med kan tolkas som 

yrkesmässig. Profession som begrepp innefattar alltså många olika aspekter på 

yrkesutövande. Vidare menar Selander (1989) att professionsteori handlar om 

kunskapsbaserade och utbildade grupper och hur de tänker och agerar i sitt yrkesutövande. I 

denna studie används professionsteori för att förklara och förstå de likheter och skillnader 

som finns mellan olika socialsekreterares agerande när det kommer till användandet av 

insatsen kontaktperson.  

 

Brante (2009) menar att en profession är ett yrke vars verksamhet baseras på vetenskaplig 

forskning. I och med samhällets förändring under 1900-talet har professionen fått större 

betydelse samtidigt som industrialism och jordbruk har ersatts med information och kunskap, 

vilket också har präglat olika yrken i samhället. Till de klassiska professionerna hör yrken 
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som exempelvis läkare, ekonom och ingenjör. Det finns även semiprofessionella yrken, 

arbeten som till viss del liknar de klassiska professionerna. Vad gäller semiprofessionella 

yrken brukar man tala om professioner som lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Många 

gånger har dock forskningen haft problem med att definiera exakt vad profession är och inom 

den moderna forskningen betonas ofta kopplingen till högre formell utbildning (Brante, 

2009). Enligt Selander (1989) kan tre utmärkande perspektiv på profession intas där det första 

handlar om de kriterier och egenskaper som professionen rimligtvis bör innehålla. Det andra 

perspektivet innefattar processen som genomgås för att bli en profession och det sista 

perspektivet handlar om den ställning som professioner har i samhället. 

 

Brante (2009) resonerar i sin forskning kring olika aspekter av begreppet profession som på 

olika sätt påverkar definitionen av begreppet. Som vi nämnde i ovanstående stycke menar 

Brante (2009) bland annat att en universitetsutbildning är central för professionen. Detta då de 

flesta professioner baseras på just en universitetsutbildning. På grund av yrkesutbildningarnas 

framfart har dock betydelsen av en utbildning på universitetsnivå minskat. Vidare skriver 

Brante (2009) om hur kunskap är en viktig del för olika professioner. Varje profession har ett 

eget kunskapssystem som är unikt för just den professionen och hjälper till att definiera 

professionens roll i samhället.  

 

Ytterligare en aspekt i begreppet profession är autonomi (Brante, 2009). Autonomi kopplat 

till profession handlar om att det finns ett visst utrymme för professionen att fatta 

självständiga beslut, och Brante (2009) beskriver tre faktorer som påverkar vilken typ av 

autonomi som kopplas till professionen. Den första handlar om ekonomiska eller politiska 

förutsättningar, den andra faktorn handlar om organisationen av professionens arbete där de 

villkor och strukturer som finns på arbetsplatsen påverkar autonomin. Den tredje faktorn 

kallas intern autonomi och handlar om den professionella praktiken.  

 

Hellberg (1991) kopplar begreppet diskretion till autonomi. Diskretion innebär i det här fallet 

att professionen kan fatta självständiga beslut utifrån sin samlade kunskap vilket i sin tur 

innebär i praktiken att arbetsuppgiften inte kan automatiseras. De professionellas diskretion 

innebär med andra ord att ansvar och beslut baseras på de professionellas omdöme eftersom 

det inte går att utöva någon ytterligare kontroll av vad som är rätt och fel. Diskretionen byggs 

upp både genom vetenskaplig kunskap och praktiska erfarenheter.   

 

Brante (2009) beskriver slutligen professionen som förmedlare av kunskap. Den kunskap som 

professionella besitter kan vara abstrakt och i viss mån svår att förstå och det blir således den 

professionellas uppgift att förmedla kunskapen till de människor som denne möter.  

 

Handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver i sin bok Handlingsutrymme: 

utmaningar i socialt arbete hur en socialsekreterare i sin yrkesroll har flera olika uppgifter. 

Det handlar om alltifrån att ha kontroll på människor, planering och administration till att 

skapa förutsättningar för olika saker att kunna ske. Socialsekreteraren är även en representant 
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för den organisation där denne är verksam. Vidare skriver författarna (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008) att det finns olika typer av organisationer, men att socialsekreteraren är den 

som, oavsett vilken sorts organisation det är, som står i direkt kontakt med den hjälpsökande 

människan. För att beskriva denna arbetssituation används många gånger begreppet 

gräsrotsbyråkrati. Lipsky (2010) är en av de forskare som använder socialsekreterare som ett 

exempel på yrke inom gräsrotsbyråkratin. Han menar att socialsekreterarnas arbete 

kännetecknas av att de befinner sig i en organisation som är styrd av ambitiösa politiska mål 

och andra målsättningar från organisationens håll, kombinerat med att arbetsbelastningen är 

väldigt hög. Samtidigt som målen är höga finns det varken tid eller resurser att uppnå målen, 

och bristen på extern kontroll medför att gräsrotsbyråkraten ges ett stort handlingsutrymme i 

sitt beslutsfattande (Lipsky, 2010). Författaren (Lipsky, 2010) skriver även om hur ett sådant 

handlingsutrymme kan hjälpa socialsekreteraren i att hitta vägar att hantera arbetsbelastningen 

och organisationens förväntningar.  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar alltså att, samtidigt som socialsekreterarens 

roll i mötet med medborgaren formas av det uppdrag som organisationen gett, har 

socialsekreteraren utrymme att själv påverka hur mötet med den andra människan ser ut. Här 

uppstår ett dilemma då socialsekreteraren å ena sidan verkar utifrån ett uppdrag den fått från 

organisationen, vilket medför att handlingsutrymmet är begränsat. Å andra sidan består 

uppgiften av att mötas med en annan människa, en situation som kan ställa krav på flexibilitet 

och anpassning (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). I det här läget blir 

gräsrotsbyråkratens (socialsekreterarens) uppgift med andra ord att försöka förena 

organisationens uppdrag med medborgarens behov så att båda uppfattar det som att allt har 

gått rätt till.  

 

Hur stort handlingsutrymmet är avgörs bland annat av hur organisationens uppdrag ser ut, 

men det kan även påverkas av andra faktorer, så som professionella tolkningar och rutiner 

som finns på arbetsplatsen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Handlingsutrymmet 

påverkas även av individuella faktorer hos klienten och hos socialsekreteraren, vilka blir 

tydliga i mötet mellan de två. Generellt kan sägas att utrymmet att handla fritt i 

socialsekreterarens arbete är relativt stort, men styrs ändå av regler och lagar samt av 

överenskommelser och traditioner. 

 

Ytterligare en aspekt i socialsekreterarens handlingsutrymme är de resurser som 

socialsekreteraren förfogar över (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). För att kunna 

utföra sitt arbete på ett korrekt sätt behöver socialsekreteraren förhålla sig till fördelningen av 

resurserna ska se ut, och i detta krävs också en förståelse för den organisation som äger 

resurserna. Ett kännetecken för en gräsrotsbyråkrat är att denne arbetar i en organisation där 

resurserna många gånger inte räcker till för att täcka de behov som finns, vilket medför att 

gräsrotsbyråkraten begränsas i arbetet med att uppnå organisationens mål (Lipsky, 2010). 

Handlingsutrymme handlar alltså inte bara om gräsrotsbyråkratens möjlighet att agera, utan 

kräver även kompetens och en professionell hållning för att kunna göra en bedömning av vad 

som är rimligt. En sådan kompetens innebär att det finns en stor möjlighet för 
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socialsekreteraren att påverka sitt arbete och utförandet av olika uppgifter inom det utrymme 

som organisationen gett (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

Malin Wörlén publicerade 2010 en studie i Socialvetenskaplig tidskrift där hon presenterar en 

undersökning om olika prioriteringar som tjänstemän inom socialtjänsten dagligen tvingas 

göra på olika sätt. Det dagliga arbetet påverkas konstant av yttre faktorer och bestämmelser 

som rör organisationen och verksamheten. Som exempel nämner Wörlén (2010) bland annat 

de regler, men även budgeten, som bestäms av politiker inom kommunen. Dessa påverkar hur 

arbetet och yrkesutövanden struktureras och prioriteras. Vidare nämner författaren (Wörlén, 

2010) socialtjänstlagen och de ramar som den bestämmer. Lagen ålägger Sveriges kommuner 

att tillhandahålla olika verksamheter för dess medborgare, men lämnar det dock relativt fritt 

från närmare angivelser eller strukturer. Ramlagstiftningen ger socialsekreterarna, 

gräsrotsbyråkraterna (Lipsky, 2010), handlingsfrihet i sitt yrkesutövande, dock med vissa 

ramar och regler. Ett sådant handlingsutrymme menar Wörlén (2010) kan placera 

socialsekreterarna i en situation där de slits mellan organisationens mål och omgivningens 

mål. Som Lipsky (2010) skriver blir socialsekreterarna gräsrotsbyråkrater som får i uppgift att 

utifrån det givna handlingsutrymmet fläta samman mål och riktlinjer från högre instanser med 

varje enskild klients önskemål och behov, en uppgift som många gånger sätter 

socialsekreteraren i svåra situationer.  

 

Sammanfattning  

I denna del av arbetet har kontaktperson beskrivits som en av de vanligaste insatserna inom 

socialtjänstens arbete med barn och unga vilken finns kortfattat beskriven i socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453). Insatsen tycks vara ensam av sitt slag och unik för Sverige. Dock finns det 

liknande insatser att finna i Norge och i Danmark. Det finns även vissa likheter med de 

mentorskapsprogram som används internationellt, bland annat i USA, där ungdomar kan få en 

mentor som hjälper till och stöttar inom olika områden i livet.  

 

Här har även teorier om människobehandlande organisationer, vad som kännetecknar sådana 

och hur de arbetar lyfts fram. Ett stycke beskriver evidens och evidensbaserad praktik utifrån 

socialt arbete. Under stycket om teori presenteras och beskrivs professionsteori och 

handlingsutrymme. Dessa beskriver på olika sätt socialsekreterares roll inom organisationen 

och hur professionen påverkar det arbete som utförs. 
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Metod 
I denna del av arbetet presenteras och motiveras vårt tillvägagångssätt för studien. I slutet av 

avsnittet förs även en diskussion kring studiens kvalitet, samt de etiska överväganden som 

gjorts. 

 

Metodologiska utgångspunkter 

Vad gäller val av forskningsmetod övervägdes till en början ett kvantitativt arbetssätt, och att 

genom enkäter samla in data till studien. Dock blev det snabbt tydligt att en kvalitativ ansats 

vore mer lämplig då syftet med studien var att få en ökad kunskap om, och förståelse för 

socialsekreterares användande av insatsen kontaktperson inom socialtjänsten. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett verktyg som kan 

användas då man vill förstå världen ur undersökningspersonens perspektiv, vilket är vad som 

önskades uppnås i studien.  

 

Litteratursökning  

De databaser som användes i litteratursökningen
1
 är SocIndex, Academic Search Elite och 

DiVa. Sökningar gjordes även via Jönköping Universitys biblioteks hemsida och google.se. I 

ett tidigt skede blev det tydligt att forskningen kring insatsen kontaktperson är ytterst 

begränsad, och den forskning som finns publicerades för längesedan. Eftersom kontaktperson 

är en insats som främst används i Sverige används dock den forskning som finns kring ämnet 

trots att den är gammal. Då det inte finns någon nypublicerad forskning kring insatsen 

kontaktperson blir det svårt att dra slutsatser som anses hållbara utifrån den, men i brist på 

annan forskning valde vi ändå att utgå från den forskning som finns att tillgå. För att förstå 

hur socialsekreterares sammanhang och handlingsutrymme kan påverka användandet av 

insatsen söktes även efter forskning kring just detta samt om evidensbaserad praktik inom 

socialt arbete.  

 

Urval  

Vad gäller urval av respondenter för studien var vår avsikt att hitta socialsekreterare som 

arbetar eller har arbetat med kontaktperson. Genom kontakter vi hade sedan tidigare inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet i olika kommuner kunde vi kontakta 

socialsekreterare och på så sätt få deltagare till studien, en urvalsmetod som Bryman (2008) 

beskriver som ett bekvämlighetsurval. Ett sådant urval innebär att använda sig av personer 

som finns i ens närhet och som utgör en lättillgänglig grupp för forskaren att studera. Utifrån 

de kontakter som fanns på de olika socialkontoren kunde vi även komma i kontakt med fler 

socialsekreterare och därmed utöka antalet deltagare i studien på ett relativt enkelt sätt, ett så 

kallat snöbollsurval (Bryman, 2008). Totalt bokades och genomfördes intervjuer med sju 

                                                        
1  Sökord, kombinerade på olika sätt; kontaktperson forskning, kontaktperson, kontaktperson socialstyrelsen, 

street-level bureaucracy, mentorship programs, mentor programs for at risk teens, mentoring program, youth 

mentoring, professionsteori, Vinnerljung, evidens, evidence based practice, kvalificerad kontaktperson.  

 



 

 20 

socialsekreterare från fem olika arbetsplatser. Då vissa kontor representerades av fler än en 

intervjuperson uppstod en skev fördelning mellan de olika kontoren. Eftersom vår 

huvudsakliga avsikt med studien från början inte var att jämföra skillnader mellan olika 

kontor ansåg vi att den ojämna fördelningen inte skulle påverka resultatet och dess kvalitet 

och valde att genomföra de inbokade intervjuerna. Efter intervjuerna kunde konstateras att det 

dock skilde sig en del mellan de olika kontoren, något vi valde att lyfta fram som en del av 

vårt resultat och vår diskussion.  

 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (se bilaga 1) 

som konstruerades i förväg utifrån olika teman (Bryman, 2008). Inom varje tema fanns olika 

frågor som syftade till att ge svar som förtydligar bilden av och förståelsen kring varje tema. 

Dessa teman hjälpte även till att skapa en struktur för intervjun. Även om man som forskare 

oftast håller sig till intervjuguiden ger den semistrukturerade intervjuer en viss frihet till den 

som forskar att ändra frågorna under intervjuns gång för att kunna följa respondentens 

berättelse (Bryman, 20018).  

 

Första steget i arbetet med att samla in data var att sammanställa intervjuguiden utifrån 

studiens syfte och en tydlig intervjustruktur. Inom varje tema skapades frågor av öppen 

karaktär med avsikt att hjälpa deltagarna att på ett fritt sätt berätta om sina erfarenheter. 

Utöver frågorna som berörde frågeställningarna formulerades även vissa frågor om 

deltagarnas erfarenhet samt om hur de i sin arbetsgrupp arbetar med insatsen kontaktperson. 

Detta för att få en uppfattning om det sammanhang som socialsekreteraren befinner sig i samt 

om deras kunskaper kring insatsen sedan tidigare.  

 

När en intervju bokades skickades information till intervjupersonen i form av ett följebrev (se 

bilaga 2) med en kortfattad information om studien, syftet med den samt hur information från 

intervjun skulle komma att användas. I samband med att intervjuerna bokades gavs 

intervjupersonerna möjlighet att välja vart intervjuerna skulle hållas. Jacobsen (2012) menar 

att platsen för var intervjun äger rum påverkar intervjupersonens upplevelse av samtalet och 

således även hur svaren på frågorna blir. Genom att hålla intervjun i en kontext där deltagaren 

känner sig hemma kan förutsättningarna för ett mer avslappnat samtal öka. En risk med att 

hålla intervjuerna i deltagarnas naturliga kontext är dock störningsmoment och avbrott som 

detta kan medföra, en risk vi var villiga att ta för att skapa en så naturlig miljö som möjligt för 

respondenterna (Jacobsen, 2012).   

 

Bryman (2008) skriver att en inspelning av en intervju kan underlätta i analysen av materialet 

då den fångar upp både vad som sägs under samtalet och hur det sägs. Jacobsen (2012) 

skriver att en inspelning kan skapa ett bättre flyt i samtalet då den som intervjuar inte behöver 

fundera på att anteckna vad som sägs. För att skapa goda förutsättningar för att få samtalet att 

flyta, samt för att underlätta för oss själva i den kommande analysen valde vi att spela in 

samtliga intervjuer. Genom inspelningar kunde vi även säkerställa att vi fick med all 

information som framkom under samtalen (Jacobsen, 2012).  
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Varje intervju inleddes med information om frivilligheten att delta, att intervjupersonen när 

som helst kan avbryta intervjun om den vill och även hur materialet som framkommer under 

intervjun kommer att användas. Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer för att 

säkerställa att alla deltagare fick samma frågor. Utifrån svar som respondenten lämnade 

ställdes även följdfrågor för att ge möjlighet till att fördjupa den information som 

framkommit. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter att genomföra.  

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna till text. Eftersom syftet med 

studien var att samla information om insatsen kontaktperson samt att få en ökad kunskap 

kring ämnet snarare än att studera hur socialsekreterare framför informationen har det i 

transkriberingarna inte lagts någon vikt vid pauser, betoningar, uttryck, tvekningar och 

liknande.  

 

Vad gäller val av analysmetod har vi valt att utgå från vad Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver som ad hoc-tekniker, eller bricolage. De menar att en analys enligt en ad hoc-metod 

sker utifrån ett hopkok av olika metoder och teoretiska ansatser, detta i kontrast till 

exempelvis kategorisering och samtalsanalys som kan ses som mer systematiska 

analysmetoder (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom bricolage eller ad hoc-metoder kan 

forskaren genom att först läsa igenom materialet skaffa sig en övergripande känsla för 

innehållet och sedan gå tillbaka och fokusera mer på vissa intressanta delar. Genom detta kan 

bland annat olika mönster och återkommande teman skapas och utifrån dessa kan sedan 

materialet analyseras.  

 

Inför tematiseringen läste båda författarna igenom alla transkriberingar separat och skapade 

olika teman. Syftet med att först enskilt bekanta sig med texten för att sedan gemensamt 

genomföra ytterligare en analys var att skapa en trovärdighet i analysen och att grundligt gå 

igenom texten. Efter både separat och gemensam analys kunde de teman som skapats 

reduceras ner till ett mindre antal. Detta utifrån vad Kvale och Brinkmann (2009) skriver om 

kring ad hoc-metoden. Genom att studera varje intervju kunde återkommande svar 

identifieras, vilka lyfts fram i texten under olika teman. Temana och rubrikerna har ändrats 

under skrivandets gång för att anpassas till texten och för att säkerställa att de är relevanta i 

förhållande till studiens syfte. I texten och i beskrivningarna av teman presenteras även citat 

från de olika intervjuerna. Detta är ingenting som Kvale och Brinkmann (2009) skriver om i 

sin beskrivning av ad hoc-metoden, har ändå gjorts för att förtydliga och förstärka 

socialsekreterares upplevelser och åsikter kring ämnet. Slutligen görs även kopplingar till 

teorier och tidigare forskning till varje tema för att skapa förankringar i vad som publicerats 

tidigare kring ämnet.  

 

Studiens giltighet  

Bryman (2008) skriver om hur uppskattningen av en undersöknings kvalitet skiljer sig åt 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvalitativa forskare utgår ifrån studiens 

tillförlitlighet och äkthet när de ska bedöma studiens kvalitet (Bryman, 2008). Kvale och 
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Brinkmann (2009) lyfter fram exempel på hur kvalitativa studiers kvalitet kan bedömas 

utifrån reliabilitet och validitet, vilket vi i denna studie har valt att utgå ifrån. Dessa kriterier, 

samt generaliserbarhet, är vad som ligger till grund för kvalitetsbedömningen av denna studie.  

 

Reliabiliteten kopplas ofta till om studien kan reproduceras vid ett annat tillfälle och av andra 

forskare (Kvale & Brinkmann, 2009) och om studien då kommer ge samma resultat. Detta 

kan påverkas av flera olika faktorer i en intervjustudie, alltifrån frågornas uppbyggnad till hur 

analysen av texten sker. För att möjliggöra att studien skulle kunna göras igen förklaras och 

klargörs tillvägagångsättet för studien i denna del av arbetet på ett så tydligt sätt som möjligt. 

Beskrivning av hur sökning efter tidigare forskning gått till, vilka sökord som använts, hur 

urvalet gjorts och vilka metoder som använts strävar efter att klargöra tillvägagångssättet för 

att sammanställa studien. Det syftar även till att stärka studiens reliabilitet.  

 

Validiteten för en kvalitativ intervjustudie grundas i om studien och dess intervjuer speglar de 

variabler som är relevanta för studien, alltså om intervjuerna ger svar som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna betonar även 

vikten av att validiteten kontrolleras ständigt under studiens gång, och har i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun listat olika validitetsfrågor. Dessa frågor lyfter fram stadier i 

studien och hur forskaren kan arbeta för att säkra validiteten kontinuerligt under studiens 

gång, snarare än att i slutskedet av studien kontrollera validiteten (Kvale & Brinkmann, 

2009). Genom att, utifrån studiens syfte och frågeställningar, konstruera en intervjuguide 

skapades goda förutsättningar att i intervjuerna få så relevanta svar som möjligt. Då 

intervjuerna spelades in och transkriberades säkerställdes även att all information från 

samtalen kom med i analysen och att inga svar från socialsekreterarna glömdes bort. Genom 

detta, samt att tydligt redovisa svaren och kopplingar till teorin anser vi att validiteten för 

studien kontrollerats kontinuerligt under studiens gång.  

 

Det sista begreppet i kvalitetskontrollen handlar om möjligheten att generalisera studien. En 

vanlig kritik mot intervjustudier är att studien byggs på för få intervjupersoner för att den ska 

anses vara generaliserbar (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att presentera resultaten från 

intervjuerna på ett noggrant och tydligt sätt kan dock möjligheten att generalisera studien öka. 

I denna studie har sju intervjuer med socialsekreterare från fem olika kontor genomförts, ett 

deltagarantal som kan ses som rimligt med hänsyn till tidsramen för studien. Vi ser att det kan 

bli svårt att generalisera svaren utifrån sju intervjuer och att se dem som giltiga för en stor del 

av Sveriges socialsekreterare. Det är dock möjligt att göra en analytisk generalisering (Kvale 

& Brinkmann, 2009) där svaren från intervjuerna kan ses som vägledande för hur andra 

socialsekreterares upplevelser skulle kunna se ut.  

 

Etiska överväganden 

År 2002 publicerade Vetenskapsrådet en sammanställning av fyra etiska forskningsprinciper 

som avsåg att dels vägleda forskare i planering av ett projekt men även att agera riktlinjer för 

forskningskommitténs granskningar av olika forskningsprojekt. Dessa principer är väl 
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etablerade inom samhällsvetenskapliga forskningsområden och är också det som varit 

utgångspunkten i etiska överväganden för arbetet.  

 

Den första principen kallas informationskravet och ställer krav på att forskaren informerar 

deltagare i studien om studiens syfte och villkoren för deltagandet i den. För att uppfylla detta 

skickades inför intervjuerna ett följebrev ut (se bilaga 2) där studiens syfte klargjordes samt 

att deltagandet är helt frivilligt. I inledningen av intervjun upprepades denna information till 

deltagaren för att säkerställa att villkoren tydliggjorts.  

 

Nästa princip är samtyckeskravet som betonar vikten av att inhämta samtycke från deltagarna. 

Intervjupersonerna informerades, genom följebrev (bilaga 1) och inledande information, om 

att de själva äger rätten att bestämma i vilken utsträckning de vill delta.  

 

Nästa del i de etiska övervägandena är konfidentialitetskravet. Denna princip ställer krav på 

hanterandet av uppgifter om deltagarna i studien och menar att sådana uppgifter ska ger 

största möjliga konfidentialitet samt hanteras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa 

uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). För att skydda uppgifterna om deltagarna i studien är all 

information som kan härleda svaren till uppgiftslämnaren, exempelvis namn, befattning och 

arbetsplats, avkodad. Eftersom ett bekvämlighetsurval har använts i urvalsprocessen skulle 

det kunna innebära en viss risk för konfidentialiteten gällande deltagarnas uppgifter. Dock 

kan den risken anses relativt låg då antalet socialsekreterare på socialkontor i vår närhet är så 

stort att det skulle krävas mycket arbete att identifiera de personer som vi intervjuat.  

 

Den sista principen som Vetenskapsrådet (2002) skriver om, nyttjandekravet, handlar om 

användandet av uppgifterna som insamlats. Eftersom informationen som framkommit i 

intervjuerna endast kommer användas i denna studie bör även detta krav anses vara uppfyllt.  

Sammanfattning 

För att samla in data till denna studie har kvalitativa forskningsintervjuer används. Det 

insamlade materialet har, utifrån en ad hoc-teknik, analyserats där olika återkommande teman 

från intervjuerna identifierats. Dessa teman ligger till grund för arbetets diskussion. 

 

Vad gäller studiens giltighet har tillvägagångssättet för studien beskrivits på ett tydligt sätt för 

att stärka reliabiliteten. Det har löpande under studiens gång funderats kring validiteten för att 

säkerställa att den blir så hög det går. Möjligheten att generalisera denna bör ses som något 

begränsat på grund av det låga deltagarantalet, svaren bör istället ses som vägledande för 

socialsekreterares uppfattning. Slutligen har arbetet, utifrån Vetenskapsrådets (2002) 

sammanställning av fyra etiska forskningsprinciper, granskats och vi anser att vi uppfyller 

dessa krav.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt analyseras studiens intervjuer i förhållande till syftet och frågeställningarna 

kopplat till teorier om profession, handlingsfrihet samt hur idéer sprids och etableras i 

socialtjänstens arbete med barn och unga. Fokus är att öka förståelsen kring hur en insats väljs 

och motiveras där valet av insatsen kontaktperson ska ses som ett exempel. Teman som växt 

fram i analysarbetet är skillnader i organisering, olika sätt att använda insatsen, substitut samt 

arbetsmiljö.  

I texten har citat från intervjuerna lyfts in för att förstärka socialsekreterarnas upplevelser och 

erfarenheter. Deltagarna benämns i texten som ip1-ip7, där ip står för intervjuperson. Detta 

för att de ska kunna vara helt anonyma.   

 

Skillnader i organisering 

I analysen av intervjuerna framkom att det på många plan skiljer mellan kontoren i hur de 

arbetar, vilka riktlinjer som finns och även i attityder till insatsen kontaktperson. I och med att 

det inte finns några nationella riktlinjer för användandet av kontaktperson som insats blir 

handlingsutrymmet och möjligheterna för varje kontor att själva forma insatsen stora.  

 

En skillnad finns i organiseringen kring beviljandet av insatsen. De flesta av studiens 

deltagare uppgav att de själva har befogenhet att bevilja insatsen kontaktperson. Det var bara 

en av dem som inte själv kunde fatta beslut och i det fallet var det istället gruppledaren som 

hade rätt att fatta beslutet. Detta upplevde inte intervjupersonen som något negativt, utan 

snarare som en fördel att någon annan hade insyn i ärendet: 

 

Det är bra för då kan hon kolla om det är något man har missat eller om man 

ska formulera sig på något annat sätt eller så. Nej men det är hon som tar 

beslutet. (ip7) 

 

Samma person valde att på ett skämtsamt sätt beskriva sig själv som en byråkrat. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar att en gräsrotsbyråkrat dels ska förhålla sig till 

organisationens uppdrag, men även se till klientens bästa, och att dessa två ibland ställs i 

konflikt gentemot varandra. Intervjupersonen menade att det ibland krävs struktur och 

ordning i mötet med klienterna för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Utifrån de 

förväntningar organisationen har på socialsekreteraren och de insatser som denne beviljar är 

det upp till socialsekreteraren att anpassa mötet med klienter efter dessa förväntningar. 

Socialsekreteraren som citeras ovan konstaterar att man ibland behöver vara lite ”fyrkantig” 

för att få klarhet i vad målen med insatsen är, men även för att klargöra om insatsen haft 

någon effekt. Lipsky (2010) beskriver handlingsutrymmet som en naturlig del i en 

gräsrotsbyråkratisk organisation där socialsekreterarens uppgift är att sammanfläta 

organisationens mål med klientens önskemål och behov. Socialsekreteraren som beskrev sig 

själv som byråkrat syftade till just detta, att få klienten och organisationen att sträva mot 

samma mål, ett arbete som ibland tar tid då dessa två inte stämmer överens från början. 

Genom att socialsekreteraren själv inte hade delegation att fatta beslut som gäller 

kontaktperson, utan behövde få beslutet fattat av närmsta chef, säkerställde organisationen en 
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viss likhet på kontoret i hur bedömningar i olika ärenden görs. Detta skulle kunna tolkas som 

ett steg i arbetet med att minska olikheter mellan handläggares yrkesutövande.  

 

Ytterligare en skillnad i hur arbetet kring insatsen kontaktperson ser ut är i organiseringen av 

uppföljningsarbetet. Samtliga deltagare i studien berättade att uppföljningen enligt lag ska ske 

minst var sjätte månad, men att det arbetet ofta får stå tillbaka för annat. När mer akuta 

ärenden inkommer läggs uppföljningen på hög och prioriteras ner så långt det är möjligt. På 

ett av kontoren ville man förändra den situationen och skapade en helt ny tjänst för att möta 

de krav kring uppföljning som finns. En av respondenterna berättar att denne har en tjänst 

som enbart handlar om uppföljning av kontaktpersoner, en tjänst som är unik och som var ett 

initiativ från socialsekreteraren själv. Efter att socialsekreterare beviljat insatsen 

kontaktperson flyttas ärenden över till uppföljaren som då får ansvar för att säkerställa att det 

arbetet uppfylls.   

 

Det var nog, det var ett förslag från mig faktiskt … Vi hade också en period för 

något år sedan där det var, vi hade jättemycket att göra på utredningar och så 

där liksom, där vi fick till oss att ni får prioritera bort uppföljningarna, skjut 

fram det ett halvår liksom. Det är ju det som får, man får backa i dem, det 

prioriteras alltid bort liksom. Så därför så funderade jag på om, för jag vet att 

man har pratat om det i kommunen att man skulle ha uppföljartjänster då. (ip1) 

 

Autonomi kopplat till professionsteori handlar om det utrymme som finns för professionen att 

fatta självständiga beslut. Brante (2009) tar upp en faktor som kallas intern autonomi, vilket 

bygger på den professionella praktiken. Här har professionen, socialsekreteraren, fattat ett 

självständigt beslut om att skapa en helt ny tjänst för att underlätta arbetet med uppföljningen. 

Möjligheten att fritt strukturera arbetet kring insatsen visar även på den grad av 

handlingsutrymme som finns för socialsekreterarna. Eftersom kontaktperson regleras i 

socialtjänstlagen (SFS, 2001:453), som är en ramlag, ger den ett visst utrymme för egna 

tolkningar och översättningar på varje kontor. Wörlén (2010) beskriver detta, hur 

gräsrotsbyråkraterna besitter ett visst handlingsutrymme inom organisationer som styrs av en 

ramlag. I jämförelsen mellan organiseringen på de olika socialkontoren framträder ett tydligt 

exempel på just detta. Även om kontoren har samma lagstiftning att förhålla sig till vad gäller 

kontaktperson ter sig arbetet med den olika från kontor till kontor.  

 

Olika sätt att använda insatsen 

Samtliga socialsekreterare berättade enstämmigt om att det inte finns några officiella riktlinjer 

för när och hur insatsen kontaktperson bör användas. De framhöll istället att de påverkas 

internt av varandra, vilket märktes genom att på de kontor där socialsekreterarna hade en 

positiv bild av insatsen användes den i större utsträckning och på de kontor där 

socialsekreterarna hade en mer negativ bild användes den inte lika ofta. En av 

intervjupersonerna gav uttryck för en sådan åsikt: 
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Vi tänker liksom bara vi gamla som finns här för det är nog det. Vi är ett gäng 

som har jobbat här länge och kanske har format varandra och påverkar 

varandra just kring hur man resonerat kring insatsen. Medans de andra 

kontoren med en annan omsättning, jag vet inte, man kan spekulera i det. (ip6) 

 

Den allmänna uppfattningen på kontoren verkar alltså påverka i vilken utsträckning insatsen 

används. Råder det en allmänt positiv inställning till kontaktperson i arbetsgruppen smittar det 

gärna av sig och påverkar samtliga anställda inom den. På samma sätt blir det om 

inställningen istället är negativ, vilket också tas i uttryck i hur frekvent insatsen används på 

arbetsplatsen. 

 
I socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) beskrivs insatsen kontaktperson utan några tydliga ramar 

för hur den bör struktureras och vad dess främsta användningsområde är. Variationerna 

mellan kontoren blir därmed påtaglig, då handläggarnas handlingsutrymme skapar 

möjligheter att anpassa insatsen till olika situationer (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). Överlag går det dock urskilja vissa gemensamma faktorer vad gäller 

användningsområde för kontaktperson som insats för ungdomar, vilka presenteras i följande 

text.  

 
Kompensatorisk insats 

En orsak till att använda insatsen som framkom i alla intervjuer är att ungdomen i fråga har ett 

bristande socialt nätverk och att det saknas trygga stabila vuxna runt omkring ungdomen. En 

av socialsekreterarna lyfte dessutom att ungdomar som har väldigt få eller inga vuxna 

omkring sig kan vara den grupp som det är lättast att få samtycke till insatsen ifrån: 

 

Alltså lättast att sälja in det till eller så för jag kan tänka mig för många olika 

men dom som kanske mest behöver det som man tänker behöver det mest det är 

ju de här ganska ensamma som inte har några kompisar och som är ganska 

utsatta i skolan och känner liksom en ensamhet då brukar jag tänka att det är 

kanske inte är tillräckligt med mamma och pappa eller det kanske inte ens finns 

en mamma och pappas stöd alls utan det är en ganska ensam ungdom då som 

behöver liksom ha någon att prata med komma ut och få ventilera med någon. 

(ip6) 

 

I de fall där ungdomen saknar vuxna kontakter och nätverk utanför familjen blir 

kontaktperson ett sätt att hjälpa ungdomen att ta sig ur en sådan isolering. Kontaktpersonen 

får då i uppgift att vara ett stöd för ungdomen, hitta på aktiviteter med den och att vara en 

kontakt som ungdomen kan vända sig till i olika situationer.  

 

Andersson och Bangura Arvidsson (2001) beskriver i sin forskning hur just ett bristande 

nätverk och social isolering är en vanligt förekommande anledning till att bevilja 

kontaktperson för en ungdom. Även om användandet på många andra plan skilde sig åt 

mellan kontoren nämndes just denna anledning i samtliga intervjuer, vilket styrker det som 

Andersson och Bangura Arvidsson (2001) lyfter fram.  
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Möjliggörande insats 

Flera av intervjudeltagarna beskrev kontaktperson som en möjliggörande insats där 

ungdomen kan få hjälp att utvecklas på olika plan. En av respondenterna gav ett exempel där 

en ungdom behövde stöd och hjälp med att söka ett arbete och som utifrån detta beviljades 

kontaktperson. Genom att skapa ett tydligt och konkret mål med insatsen konstruerades en 

genomförandeplan och en vårdplan. Utifrån målen tydliggjordes vad syftet med insatsen är 

och kontaktpersonen och ungdomen själv kunde på en kort tid arbeta mot att nå målet. Så här 

beskriver intervjupersonen situationen: 

 

Så därför har vi aktivt jobbat med vad är syftet, vad är målet och gärna mer så 

här specifika, alltså att uppdraget blir så specifikt. Vi hade en tjej, hon behövde 

hjälp med att skriva ett CV och söka ett sommarjobb. Jättekonkret liksom så här 

pam, pam, hon var inne tre månader. Den här tjejen har idag sommarjobb och 

hon kan skriva CV och färdigt! Så mycket mer sådant att liksom, inte det här 

flummiga för det blir ofta flummigt även för personen som har kontaktperson 

och även vad ska jag ha, varför och vad ska vi göra? (ip4) 

 

Ett sådant användande av kontaktperson skulle kunna liknas vid de mentorskapsprogram som 

finns i till exempel USA, där syftet är att mentorn finns med som en slags guide inom olika 

områden i livet (McCluskey, Noller, Lamoreux & McClusk, 2004). Mentorn ska på så sätt 

stötta ungdomen i att lära sig att själv ta ansvar och i att kunna hantera olika situationer som 

uppstår. Här syftade insatsen till att uppmuntra och stötta ungdomen att ta sig framåt i livet 

och att själv lära sig att ta ansvar för sin situation. Ungdomen fick stöd i arbetssökandet, 

vilket tillslut möjliggjorde att denne fick en anställning.  

 

Förebyggande insats 

Förutom kompensatoriskt och möjliggörande kan insatsen även verka förebyggande. En 

målgrupp som deltagarna i studien lyfte fram var ungdomar, oftast killar, som ligger i 

riskzonen och som behöver stöd i att ”hamna på rätt spår igen”. Ett sådant användande 

handlar främst om att ge ungdomen goda vuxna förebilder och att undvika att ungdomen 

fastnar i ett skadligt beteende. En av socialsekreterarna förklarar: 

 

Medan de något svårare uppdragen för det har vi ju också där det liksom ja 

utåtagerande lite busiga killar som verkligen är i riskzonen vilket vi har flera 

stycken nu då. Där det kan vara liksom erfarna liksom lite så stabila killar som 

kontaktpersoner, tjejer med för den delen. Men oftast är det kanske det de vill ha 

då. Som kan hitta på lite mer med dem. Där är det inte riktigt lika mycket 

samtalen i sig så utan då blir det lite mer att göra. Hitta på. Och det är det som 

killarna kanske gillar och det är därför de kan tänka sig insatsen. (ip6) 

 

Här agerar kontaktperson som en kompis där syftet blir att ge ungdomen ett annat umgänge 

än det de i vanliga fall rör sig i. Genom att visa på en alternativ livsstil blir förhoppningen att 

förebygga framtida kriminalitet, missbruk och liknande.  
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I de mer komplicerade fallen, där de vanliga ”lekmanna-kontaktpersonerna” inte räcker till, 

nämnde några av socialsekreterarna att de använder sig av särskilt kvalificerade 

kontaktpersoner. En särskilt kvalificerad kontaktperson är en person med en större 

professionell kompetens än en ”vanlig” kontaktperson och har oftast en relevant utbildning 

med sig in i uppdraget (Socialstyrelsen, u.å.-a). Tanken med en kvalificerad kontaktperson är 

att det ska användas i de fall där ungdomen kräver mer tid och engagemang än i vanliga fall. 

Kontaktpersonen blir då någon mer erfarenhet och relevant utbildning som kan ta sig an olika 

svårigheter som ungdomen har: 

 

Och sen har vi ju vi har ju inte bara lekmäns kontaktpersoner. Det finns ju 

något som heter kvalificerad kontaktperson också … och det finns ju vissa 

ungdomar som man tänker att det vore ju jättebra om någon kunde gå in och 

arbeta lite mer effektivt med dem och det kan ju kontaktpersoner. Har en 

kontaktperson tid så kan de göra hur mycket som helst liksom, de kan jobba på 

ett sätt som vår öppenvård inte kan till exempel. För de har liksom vår 

familjebehandling och ungdomsbehandling kanske max två timmar i veckan. En 

kontaktperson om den har utrymme så kan den vara med hur många timmar 

som hest liksom och på ett annat sätt. (ip5) 

 

Intervjupersonen beskriver ett exempel på hur en särskilt kvalificerad kontaktperson kan 

användas som ett komplement till öppenvårdsbehandling och hur denne kan finnas med i 

olika delar av ungdomens liv. I likhet med en vanlig kontaktperson, men även med de 

mentorskapsprogram som återfinns i bland annat USA (McCluskey, Noller, Lamoreux & 

McClusk, 2004), blir den särskilt kvalificerade kontaktpersonen en vuxen kontakt som stöttar 

ungdomen och hjälper denne att lära sig hantera livet och den situation som ungdomen 

befinner sig i. Skillnaden är dock att en särskilt kvalificerad kontaktperson arbetar mer utifrån 

de kvalifikationer och den utbildning som den har med sig in i rollen som kontaktperson.  

 

Substitut 

Utöver de anledningar som nämnts i föregående stycke fanns det ett användningsområde som 

stack ut ur mängden. I princip samtliga deltagare nämnde under intervjuerna att de vid flera 

tillfällen stött på ärenden där man beviljat kontaktperson när det inte funnits någon annan 

insats att erbjuda, eller om familjen inte vill ta emot den behandling som erbjudits. Insatsen 

har då blivit ett substitut till annan behandling eller ett sätt att bibehålla en kontroll av och 

insyn i familjen. 

 

Kontaktperson som kontroll  

I vissa fall där utredaren gjort bedömning att erbjuda den aktuella familjen familjebehandling 

eller annan behandling inom öppenvården, men där familjen tackat nej till behandling, 

upplevde vissa av socialsekreterarna att detta kunde skapa en känsla av frustration och 

maktlöshet hos dem själva. Istället för att avsluta ärendet och lämna familjen utan någon hjälp 

valde man då att bevilja kontaktperson för att ha kvar en viss mån av insyn i familjen. En av 

intervjupersonerna menar att det ibland går att använda sig av insatsen utifrån just det syftet, 
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att inte släppa familjen utan hålla dem kvar i systemet för att få möjlighet att ha kontroll över 

deras situation:  

 

Ja då kan man ta en kontaktperson istället, för då har man ändå möjlighet att 

följa upp och se hur det går och man har möjlighet att ha de här täta 

uppföljningarna i början så där liksom. Jag tänker att ofta har man en 

magkänsla över att nej men det är någonting, man har inte lust att släppa det 

liksom någonstans. Och då kan det kännas ganska bra, då har man möjlighet att 

följa upp i alla fall. (ip1) 

 

Socialsekreterarna menar att kontaktpersonsinsatsen blir en slags ursäkt till att ha fortsatt 

kontakt med familjen i de fall då de inte vill ta emot någon annan hjälp. Det skapar också en 

känsla av att ha kontroll över situationen för socialsekreteraren att ha kvar kontakten med en 

familj som denne anser behöva stöd av något slag.  

 

Vinnerljung, Brännström och Hjern (2012) diskuterar i sin forskning kring användandet av 

insatsen kontaktperson just utifrån en kontrollerande aspekt. Genom att bevilja kontaktperson 

med syftet att få en ökad insyn i familjen kan socialsekreteraren upptäcka riskfaktorer i 

ungdomens närhet och omgivning, och agera utifrån vad som upptäcks. Vinnerljung et.al.  

(2012) för ett resonemang kring huruvida ett sådant arbetssätt kan ha bidragit till resultatet i 

deras undersökning där de fann att ungdomar som haft en kontaktperson löper större risk att 

någon gång i framtiden bli placerade. Är det så att ungdomar med kontaktperson generellt 

löper högre risk att placeras eller beror det snarare på att samhället genom kontaktpersonen 

har en högre grad av insyn och kontroll över ungdomens situation? Författarna (Vinnerljung 

et. al, 2012) ger inga direkta svar på denna fråga men lyfter ändå funderingar kring att den 

ökade insynen kan bidra till att problem i ungdomens tillvaro kan upptäckas i högre grad än 

där det inte funnits en kontaktperson med i bilden. Det finns dock inget som stödjer sådana 

funderingar utan det stannar vid att vara just funderingar och spekulationer.  

 

Kontaktperson är bättre än ingenting  

I de fall där socialsekreteraren inte riktigt vill släppa familjen utan ha en fortsatt kontakt kan 

alltså kontaktperson användas som en metod för just detta. En av studiens deltagare menade 

att föräldrar i vissa fall kan ha lättare att ta emot hjälp i form av en kontaktperson istället för 

exempelvis familjebehandling då det ger dem en känsla av att problemen finns hos ungdomen 

snarare än dem själva. Detta trots att socialsekreteraren kan se problematik inom hela 

familjen, varpå denne föreslagit familjebehandling. Att ändå genomföra beviljandet av 

insatsen kontaktperson blir, om än ett substitut, ett sätt att hjälpa familjen, och då främst 

ungdomen, trots att det inte blir i den utsträckning som socialsekreteraren tänkt från början. 

Känslan av att ha kvar en viss mån av insyn i familjen, men även känslan av att faktiskt ha 

utfört något tycks vara något som bidrar till användandet av insatsen kontaktperson.   

 

Det gör liksom ändå något, det är mer än inget alls. För kan man inte tänka 

någon annan insats så är det något som ändå kan hjälpa ungdomen. (ip6) 
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I brist på annat har alltså socialsekreteraren frihet att kunna bevilja kontaktperson för 

ungdomen, och intervjupersonerna beskriver en insats som på många sätt styrs och formas av 

dem själva. I upplägget har den professionelle utrymme att själv styra hur insatsen ska se ut, 

vad syftet är och hur målen ska uppnås. Precis som Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) beskriver är handlingsutrymmet stort för socialsekreteraren när det kommer till 

insatsen kontaktperson. Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur insatsen bör 

användas blir friheten stor, vilket också skapar möjligheter att använda den på olika sätt. Den 

övergripande tanken är dock att, i enlighet med socialtjänsten som organisation, skapa 

möjlighet för ungdomens välbefinnande att öka (Hasenfeld, 1983). Här skiljer det sig åt 

mellan olika handläggare, vilket också är ett tecken på det handlingsutrymme, och den 

autonomi som finns i professionen (Brante, 2009). Merparten av studiens deltagare nämnde 

ett sådant användande som positivt, dock fanns det motsättningar till det, vilket presenteras i 

nästa stycke.  

 

Falsk trygghet 

Trots att många av intervjupersonerna i viss mån använde insatsen som kontroll eller i brist av 

annat fanns det de som ifrågasatte ett sådant arbetssätt. En socialsekreterare menar att detta 

slentrianmässiga sätt att använda insatsen utan något långsiktigt mål kan vara ett sätt för 

socialsekreteraren att intala sig att läget är under kontroll, men att det är lätt att luras av 

sådana känslor.  

 

Personligen tror jag inte att det är en bra väg att gå, för jag tror att man lurar 

sig lite själv. Det blir lite falsk trygghet tror jag, att man förväntar sig att man 

har bättre koll. (ip2) 

 

Samma respondent menade att det i så fall ger en större grad av kontroll att erbjuda ungdomen 

kontakt med ungdomsbehandlare som arbetar i kommunen. Detta då kontaktpersonen inte är 

skyldig att rapportera allt som sker i kontakten med klienten, och att socialsekreteraren kan få 

en djupare information kring ärendets utveckling från ungdomsbehandlaren. Genom att 

bevilja ungdomsbehandling istället för kontaktperson upplevde socialsekreteraren att det är 

lättare att sätta tydligare och mer specifika mål utifrån att ungdomsbehandlaren har en 

utbildning och en profession som möjliggör en behandlande del som kontaktpersonen inte kan 

leva upp till. Kontaktperson är i de flesta fall en ”vanlig lekman” som hjälper ungdomen så 

gott den kan utifrån sina egna förutsättningar och som socialtjänsten inte kan ställa samma 

krav på som när det gäller en professionell.  

 

Ytterligare ett alternativ till att bibehålla kontroll och insyn i familjen är att använda sig av en 

särskilt kvalificerad kontaktperson (Socialstyrelsen, u.å.-a), vilket flera av intervjupersonerna 

nämnde. Det tycks dock vara en insats som används i mycket mindre utsträckning än ”vanlig 

kontaktperson”, och då främst när en ungdom begått ett brott eller vid andra särskilda 

tillfällen. En av socialsekreterarna nämnde särskilt kvalificerad kontaktperson som en 

överbryggning när ungdomen avslutat en vistelse på behandlingshem, som en hjälp att 

komma tillbaka till vardagslivet:  
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Och en del har kontaktperson när de kommer hem från behandlingshem och 

sånt också och det är också lite dels utifrån att man ska inte släppa dem helt 

utan att de behöver lite stöttning liksom i att anpassa sig eller komma tillbaka 

till det vanliga livet. De har ju haft utslussning från behandlingshem givetvis 

men det blir ändå inte samma sak när man ska lyftas tillbaka till sin skola med 

alla sina kompisar man strulade runt med så. (ip5) 

 

Att använda kontaktperson som ett substitut tycks alltså förekomma i relativt hög utsträckning 

på kontoren, även om det ges uttryck för viss kritik mot ett sådant användande. Återigen blir 

det synligt hur handlingsutrymmet påverkar tolkningen och anpassandet av insatsen och hur 

dessa skiljer sig åt mellan de olika kontoren. Wörlén (2010) menar att en ramlagstiftning ger 

utrymme för just detta och att det även påverkar hur beslutsfattande och prioriteringar ter sig 

på de olika arbetsplatserna. Där lager ger utrymme breder handlingsfriheten ut sig, vilket 

medför att tolkningarna ser olika ut beroende på vilken socialsekreterare som tillfrågas.  

 

Arbetsmiljö 

För att få en uppfattning om insatsen fyllt den funktion som den från början var tänkt att fylla 

menar samtliga deltagare i studien att uppföljningen är viktig. I uppföljningen blir det tydligt 

hur mötena mellan kontaktpersonen och klienten har gått, om de har blivit av och hur 

inblandade parter upplever kontakten. Uppföljningen ger även möjligheter att se över och gå 

igenom den genomförandeplan som uppfördes i samband med beviljandet av insatsen, och 

utifrån den stämma av hur det har gått att uppfylla målen. Trots det upplever flera av 

socialsekreterarna att det ofta är ont om tid och att det inte finns utrymme att genomföra 

ordentliga uppföljningar. Arbetsmiljön och organiseringen på arbetsplatsen verkar spela stor 

roll för hur pass väl insatsen uppfyller de från början uttänkta målen. I detta stycke 

presenteras deltagarnas åsikter kring just detta, men även information som framkommit kring 

struktureringen av insatsen. En tydlig struktur och syfte tycks bidra till att öka chansen att få 

goda effekter av insatsen.  

 

Bristande uppföljning till följd av hög arbetsbelastning 

Som nämnts tidigare i texten framkom det under intervjuerna att insatsen kontaktperson är 

den enda insatsen som enligt lag ska följas upp var sjätte månad. Trots det verkar det som att 

uppföljningen många gånger faller mellan stolarna. En av intervjupersonerna sa: 

 

Och just det med att det är den enda vi enligt lag måste följa upp och jag skulle 

vilja säga att det är den vi är sämst på att verkligen följa upp. (ip4) 

 

Detta uttalande stämmer väl in på vad övriga deltagare i studien uttryckte under sina 

intervjuer. Trots att varje socialsekreterare enligt lag är skyldig att följa upp utvecklingen i de 

fall där kontaktperson beviljats prioriteras sådant arbete lågt då det ofta kommer annat i 

vägen. En av socialsekreterarna upplevde att uppföljningarna ofta hamnar längst ner i högen 

på grund av akuta och mer brådskande ärenden och att när uppföljningen väl genomförs blir 

det på ett sätt som inte alltid är givande, varken för socialsekreteraren, klienten eller 
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kontaktpersonen. Med en hög arbetsbelastning blir det alltså svårt att få den tid som behövs 

till uppföljningen, vilket kan innebära att insatsen inte ger den effekt som den skulle kunnat 

ge. I uppföljningen får socialsekreteraren möjlighet att se över och revidera den vårdplan som 

gjordes i samband med uppstarten av insatsen, ett steg som flera av intervjupersonerna 

framhäver som viktigt för att nå de uttänkta målen. I början av insatsen brukar 

uppföljningsmöten hållas tätare för att säkerställa att allting fungerat som det ska i uppstarten. 

Om allting sedan fungerar sker dessa möten i de flesta fall inte oftare än var sjätte månad. Om 

då några möten uteblir, och socialsekreteraren inte hör något från klienten eller 

kontaktpersonen, är risken stor att insatsen fortlöper utan att justeras efter behov som kan 

ändras under tidens gång. En av intervjupersonerna lyfte fram en risk med att uppföljningen 

uteblir eller bortprioriteras och menade att mål som sätts upp vid beviljandet snabbt kan bli 

inaktuella i takt med att klientens behov ändras. För att undvika detta krävs en regelbunden 

uppföljning där målen och syftet revideras kontinuerligt: 

 

Men sen när man väl träffas och går igenom och kollar vårdplan och 

genomförandeplan, alltså kollar vad är det som är syftet egentligen, så kan det 

vara syften som är, visst det var aktuellt för fem år sedan, men de målen finns 

inte kvar men det har liksom fortsatt. (ip1) 

 

Uppföljningen är alltså en viktig del i arbetet med kontaktperson, trots det upplevde 

socialsekreterarna att de fick ytterst lite, eller ingen, hjälp från organisationen i att arbeta mer 

med det. När arbetsplatsen tar emot akuta och brådskande ärenden upplevde de flesta att de 

instruerades att skjuta upp uppföljningarna för att möjliggöra handläggning av mer akuta 

ärenden. Intervjupersonen nedan uttrycker på ett tydligt sätt en arbetssituation som merparten 

av respondenterna nämner: 

 

Alltså… Man ska ju göra det man hinner tänker jag. Alltså de säger ofta till oss, 

gruppledare och så där att det är bra att ringa då och då, att bara kolla läget, 

bara stämma av, berömma och tacka kontaktpersonerna lite så att de känner att 

de ändå gör någon nytta. Men kommer det något akut så går ju alltid det före, 

det är alltid prioritering hela tiden. (ip3)  

 

De deltagare som känner så betonade att de har förståelse för att det är så det måste bli 

samtidigt som de uttryckte önskemål om mer stöd från chefer och ledning i att prioritera 

uppföljningen. En av intervjupersonerna resonerade kring att bristen på tid för uppföljning 

kan äventyra rättssäkerheten i ärendehanteringen:  

 

För jag menar varenda kontaktperson som jag beviljar, den behåller jag ju själv 

vilket gör ju att jag krasst kan lite så här, jag kan inte ta en till uppföljning 

skulle jag kunna tänka mig om man skulle vilja vara riktigt så. Att jag beviljar 

inte, eller typ jag föreslår inte ens det här nu för jag kommer inte hinna följa 

upp det som jag ska. (ip4) 
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En för hög arbetsbelastning och tidsbrist skulle, enligt intervjuperson 4, kunna innebära att en 

socialsekreterare medvetet väljer att neka en klient insatsen kontaktperson för att denne inte 

har någon tid att följa upp ärendet i framtiden. Ett sådant beteende sätter klientens 

rättssäkerhet på spel och äventyrar medborgarnas rätt till hjälp och stöd. Eftersom 

uppföljningen tycks vara väldigt viktig i uppfyllandet av målen i genomförandeplanen skulle 

insatsens kvalitet kunna komprimeras om uppföljningen inte genomförs på ett 

tillfredsställande sätt.  

Både Wörlén (2010) och Lipsky (2010) skriver om gräsrotsbyråkratin och hur 

socialsekreterare kan hamna i kläm mellan mål och önskningar från olika håll. I situationen 

som beskrivs ovan slits handläggarna mellan att klara av att upprätthålla en viss ordning på 

arbetsplatsen (organisationens mål) och att göra vad som anses vara bra för deras klienter 

(klientens mål). Att sammanfläta dessa två är inte helt lätt och ansvaret tycks hamna på 

socialsekreteraren att skapa ett arbetssätt som blir hållbart för denne själv. Trots att 

uppföljningen av insatsen kontaktperson är lagstadgad blir den ofta bortprioriterad i brist på 

tid.  

 

Tydligt syfte skapar förutsättningar för goda effekter  

Om socialsekreteraren, trots hög arbetsbelastning och tidsbrist, lyckas upprätthålla en god och 

kontinuerlig uppföljning kan de flesta av socialsekreterarna ändå se goda möjligheter att 

uppnå det man tänkt från början med insatsen. Flera av dem menar dock att det kan vara svårt 

att på ett konkret sätt se att målen uppnås i vissa fall. Lyckas ungdomen matchas med en 

person där kemin mellan de två stämmer bra och en relation kan byggas har det alltid någon 

slags påverkan menar en av intervjupersonerna: 

 

En effekt blir det alltid, det är ändå någon människa i den här ungdomens liv 

och jag menar, de träffas ju oftast minst en gång i veckan. Och det är klart 

träffar du någon en gång i veckan varje vecka så händer det ju något, de blir ju 

liksom viktiga för varandra till slut om det stämmer. (ip6) 

 

Ovan ses ett tydligt exempel på hur insatsen kan ge effekt, trots att det inte går visa på 

konkreta förändringar hos ungdomen. Det exempelvis kan handla om attitydförändringar, 

ändrat umgänge eller en tryggare självbild. Oavsett vad tanken är med insatsen menar 

merparten av intervjudeltagarna att ett tydligt syfte är A och O för att kunna se om insatsen 

får någon effekt eller ej.  

Att uppföljningen av insatsen och dess effekter är beroende av tydlighet i uppstarten skriver 

Scannapieco och Painter (2013) om i sin forskning och menar att struktur och tydlighet är av 

största vikt för att kunna ge bäst förutsättningar för relationen mellan ungdomen och den 

vuxne att fungera som det var tänkt. Visserligen utgår Scannapieco och Painter (2013) från 

det amerikanska mentorskapsprogrammet Big Brother/Big Sister, men upplägget liknar på 

många sätt socialtjänstens användande av insatsen kontaktperson. Genom att ge tydliga 

instruktioner om mål, förväntningar och roller till alla inblandade läggs en god grund för 

insatsen och relationen att kunna gro och göra skillnad. 
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Flera av deltagarna i studien betonar just detta, vikten av att ha ett tydligt och specifikt mål 

och syfte med insatsen för att klargöra för alla inblandade parter vad som önskas uppnås med 

insatsen. Ett tydligt syfte är även avgörande för att kunna se effekten av insatsen då, som ovan 

nämnts, det är utifrån syftet man i utvärderingen kan se hur insatsen har blivit. En 

intervjuperson upplever att de på dennes arbetsplats arbetat mycket med att skriva tydliga och 

väl strukturerade mål i genomförandeplanen, något som underlättat i arbetet med att hålla 

uppföljningar av god kvalitet: 

 
För innan har det varit ganska flummigt. Alltså ärligt talat, eller det är lätt hänt 

att det blir typ ”kontaktpersonen ska främja en positiv social utveckling” alltså 

det låter så fint, men nu ska vi skriva mer i punktform målen och så går man 

igenom det tydligt också så. Ja uppföljningen har blivit mycket lättare och 

bättre sen vi blivit bättre på att göra genomförandeplaner. (ip 7) 

 

En annan av respondenterna berättade om att de på kontoret i vissa fall börjat använda skalor 

där ungdomen själv får uppskatta om någonting har ändrats från förra uppföljningstillfället. 

Genom att sträva efter att sätta mål som är mätbara konkretiseras syftet med insatsen och 

uppföljningsarbetet underlättas.   

 

Och då kan man mäta det genom att på första mötet när man startar igång 

insatsen ge dem en skala, linjefrågor egentligen, att ”hur upplever du 

konflikterna hemma?”. Mellan 0, att de är väldigt lätta eller inga konflikter alls 

fram till 10, att det är konflikter hela tiden och det känns jättejobbigt. Och så 

kanske de kryssar sju, och efter ett halvår så ställer du samma, eller ger dem 

samma skala, då kanske de kryssar fyra, så ser man ju att det har förbättrats 

åtminstone. Så det är ett sätt som vi försöker jobba in nu för att liksom kunna 

mäta de här flummigare målen lite bättre. (ip3) 

 

Arbetet med att skapa strukturerade och tydliga mål verkar vara något som sker på samtliga 

kontor, dock på olika sätt. Genom en fri ram för insatsens utformande och genomförande 

ligger mycket frihet på kontoren att själva strukturera insatsen kontaktperson så den passar 

varje enskild arbetsplats. Brante (2009) menar att den professionelles autonomi möjliggör just 

detta, att det inom organisationens ramar finns utrymme att fatta egna beslut. Även Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) teori om handlingsutrymme beskriver den friheten. 

Socialsekreterarna beskriver hur de på olika sätt arbetar med kontaktperson, en insats som 

saknar tydliga nationella riktlinjer. Bristen på just riktlinjer ger ett ökat utrymme för varje 

socialsekreterare och socialkontor att själv styra över hur insatsen ska se ut på just den 

arbetsplatsen. Författarna (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) menar att organisationens 

uppdrag, och hur pass reglerat det är, i hög grad styr hur stort handlingsutrymmet för varje 

medarbetare blir. Insatsen kontaktperson kan här stå som exempel för just detta. En relativt 

ostrukturerad insats ger organisationen frihet att göra egna tolkningar. Uppsatsen, som flera 

av respondenterna är en viktig del i arbetet, struktureras och genomförs på olika sätt på olika 

kontor. Då en tydlig struktur är en viktig del i att få goda effekter av insatsen skulle 

handlingsutrymmet kunna bidra till att skapa olikheter i effekt beroende på vilket socialkontor 
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som handlägger insatsen. På kontor som har skapat egna riktlinjer kring hur insatsens upplägg 

och uppföljning bör se ut borde alltså insatsen kunna ge bättre effekt än på kontor som inte 

har några sådana bestämmelser. Handlingsutrymmet som Svensson m.fl. (2008) skriver om 

skulle alltså kunna medverka till att skapa skillnader i förutsättningarna för hur insatsen gör 

skillnad för en klient eller inte.  

 

Sammanfattning 

I denna del av arbetet har resultat från analysen av intervjuerna presenterats. Kopplingar till 

teorier har gjorts i direkt anslutning till citat och sammanfattningar av intervjuerna för att göra 

dessa kopplingar tydliga. Användandet av kontaktperson skiljer sig en del mellan kontoren, 

mycket tack vare bristen på allmänna riktlinjer kring insatsen och handlingsutrymmet som 

uppkommer som en följd av den bristen. Den vanligaste motiveringen till att den används 

tycks dock vara ungdomars brist på vuxna kontakter och beviljas då med syftet att utöka 

ungdomens nätverk. För att kunna säkerställa att insatsen når de uppsatta målen är 

uppföljningen viktig, en arbetsuppgift som dock ofta får stå tillbaka för andra ärenden och 

hög arbetsbelastning. Fördjupning av dessa resonemang finns att finna i nästa del, 

diskussionen.  
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Diskussion  
I detta avsnitt förs en diskussion kring resultatet från intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar och de olika teman som presenterades i resultatdelen. I slutet av avsnittet 

diskuteras även val av metod och hur det kan ha påverkat resultatet samt förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

Socialsekreterarens handlingsutrymme 
Genom intervjuer med sju socialsekreterare från fem olika socialkontor har information om 

upplevelser och erfarenheter kring insatsen kontaktperson och hur den används på det kontor 

som de arbetar på inhämtats. Resultatet visar både på likheter men framförallt olikheter som 

finns mellan de olika kontoren där användandet skiljer sig åt. Samtliga respondenter uppger 

att insatsen beviljas ungdomar med bristande nätverk och som behöver fler vuxenkontakter. 

Dock finns det inga klara regler kring varken beviljande eller uppföljning av insatsen, vilket 

gör att mycket utrymme ges till socialsekreteraren att välja hur insatsen ska utformas. Vad 

gäller insatsens effekt visar resultatet på att erfarenheterna skiljer sig åt, och att sådana 

erfarenheter påverkar användargraden av insatsen. Uppföljningen är en viktig del i att se 

effekterna av insatsen, trots det upplever intervjupersonerna att den delen av arbetet ofta faller 

i skymundan på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. 

 

Kontaktperson tycks vara ett exempel på hur olika en insats kan tas i uttryck i olika kontexter 

och även hur användandet av en insats inom socialtjänsten påverkas av socialsekreterarnas 

handlingsutrymme. Då det inte finns några tydliga strukturer kring hur insatsen ska användas 

blir utrymmet stort för socialkontor att själva översätta insatsen och anpassa den efter de 

normer och rutiner som finns på just det kontoret. Överlag tycks socialsekreterarens 

handlingsutrymme i frågan om insatsen kontaktperson vara stort och medför att det skiljer sig 

mycket åt mellan olika kontor. Handlingsutrymmet kan definitivt innebära något positivt för 

ungdomarna som blir beviljade insatsen. Eftersom utrymmet är så pass stort som det verkar 

vara skapas förutsättningar för socialsekreteraren att verkligen forma insatsen efter ungdomen 

själv. En av deltagarna i studien nämnde en tjej som blivit beviljad kontaktperson som en 

hjälp med att skriva CV och att söka sommarjobb, ett exempel på hur frihet kan skapa 

kreativitet och mod att tänka utanför de vanliga ramarna.  

 

Denna stora grad av fritt spelrum får oss dock att ifrågasätta rättssäkerheten för klienterna och 

i vilken grad alla ungdomar erbjuds samma hjälp. Även om inte skillnaderna är enorma får vi 

ändå uppfattningen att det är skillnad på vilken hjälp man får beroende på vart man bor och 

vilken socialtjänst man kommer i kontakt med. Vissa kontor är mer generösa medan andra 

snarare håller tillbaka och försöker finna andra vägar att gå än att använda kontaktperson. 

Utan att lägga någon värdering i vilken väg som är den rätta att går ser vi en viss risk i 

handlingsutrymmet och de fria ramarna och tror att en ökad användning av ett evidensbaserat 

arbetssätt skulle kunna öka chansen att alla ungdomar får samma förutsättningar för att få 

hjälp.  
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Olika sätt att använda insatsen 
Intervjupersonerna presenterade alla olika förslag på vad insatsen kan användas till. Även på 

det här området märks det att handlingsutrymmet är stort då insatsen används på olika sätt på 

olika kontor. Det som kan sägas generellt är att insatsen ofta används för att lösa kortsiktiga 

problem eller väldigt specifika problem som endast krävde en kort insats. Enligt 3 kap 6 b§ i 

Socialtjänstlagen (SoL) kan insatsen användas på följande sätt: ”nämnden kan utse en särskild 

person eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga 

angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det” (SFS 2001:453). I analysen 

av intervjuerna framkommer tydligt att socialsekreterarna har gjort egna tolkningar av 

lagtexten och att dessa varierar kraftigt. Som nämnts tidigare i diskussionen kan 

socialsekreterarnas handlingsfrihet påverka rättssäkerheten för klienterna.  

 

Även om det kan framstå som negativt så är det möjligt att även se fördelar med den höga 

graden av handlingsutrymme. Lipsky (2010) belyser hur gräsrotsbyråkraten har två saker att 

förhålla sig till. Dels organisationen som gräsrotsbyråkraten arbetar för, men även den 

hjälpsökande klienten. Utifrån analysen går det se att socialsekreterares handlingsfrihet gör att 

de kan vara flexibla när det gäller utformningen av insatsen kontaktperson och därmed hjälpa 

klienten på ett bättre sätt. Insatsen kan utformas på flera olika sätt och kan därmed 

individanpassas för att göra så stor nytta som möjligt. Den här bredden visar 

socialsekreterarna exempel på när de återger hur en kontaktperson kan användas både till 

korta och mer praktiska insatser men till viss del även  vid längre och mer omfattande 

kontakt. Insatsen verkar alltså ibland utformas väldigt individuellt när inga andra insatser 

passar eller godtas av klienten. Svaren från intervjuerna pekar på insatsens flexibilitet och hur 

kontaktpersonen kan tillgodose behov som till exempel kommunens egen öppenvård inte kan 

ge på grund av bristande flexibilitet.  

 

Substitut 
Ett återkommande tema i det insamlade materialet var att kontaktperson ibland används för att 

bibehålla en viss mån av kontroll och insyn i familjer som varit i kontakt med socialtjänsten 

men som inte velat ta emot den hjälp som erbjudits dem. Andersson och Bangura Arvidsson 

(2001) noterade just detta i sin studie kring insatserna kontaktperson och kontaktfamilj, där 

var tredje intervjuad socialsekreterare nämnde att insatsen ibland används utifrån ett 

kontrollerande syfte. Det skulle kunna antas att insatsen då syftas att användas under en 

längre tidsperiod, vilket Vinnerljung, Brännström och Hjern (2012) ställer sig frågande till. 

Även om Vinnerljung et.al. (2012) i resultatet av sin studie inte ser att kontaktperson ger 

några effekter för klienten som beviljas den menar författarna att det finns resultat som inte 

går att mäta i den statistik de använt sig av. Exempel som ges är avlastning för familjen, 

minskad stress för föräldrar, och ett ökat välbefinnande för ungdomen. Vinnerljung et.al. 

(2012) tolkar detta som att insatsen främst bör användas kortsiktigt och med tydliga mål 

snarare än med syftet att verka förebyggande på lång sikt. Att använda kontaktperson som en 

insyn i familjen ser författarna (Vinnerljung, Brännström & Hjern, 2012) dock som ett 

långsiktigt användande. 
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Utifrån intervjuerna i denna studie och analysen av dessa stämmer detta även in på vad 

respondenterna uppger. Flera av dem lyfter möjligheten att använda kontaktpersonen som en 

insyn och menar att insatsen stundtals används på just det sättet. Samtidigt betonar samtliga 

av respondenterna vikten av att ha tydliga och mätbara mål för att kunna genomföra en bra 

uppföljning av ärendet. Författarna av detta arbete ställer sig frågande till hur dessa två går 

ihop, utifrån vad Vinnerljung et.al. (2012) berör i sin studie. De (Vinnerljung et.al., 2012) 

menar att kortsiktiga och konkreta mål underlättar i arbetet med att utvärdera resultatet. Vi har 

svårt att se hur man som socialsekreterare, på ett tydligt och konkret sätt, kan motivera 

kontaktperson när syftet är att använda insatsen för insyn och kontroll, samt hur 

uppföljningen av en sådan insats läggs upp. Det går heller inte, utifrån intervjuerna, urskilja 

något tydligt sätt att för klienten och dennes familj motivera kontaktperson utifrån ett 

kontrollerande syfte då ett sådant användande snarare syftar till att verka långsiktigt än 

kortsiktigt. Precis som Vinnerljung et.al. (2012) berör i sin studie tyder detta på att kortsiktiga 

mål som på ett konkret sätt tydliggör syftet med insatsen för samtliga inblandande underlättar 

vid uppföljningen. Vi tror också att kontaktperson är en lämplig insats när det räcker med en 

kortsiktig insats, och att det förmodligen finns andra insatser som gör bättre nytta om 

ungdomens behov är mer långsiktigt.  

 

Effekter av insatsen 
Syftet med studien var bland annat att försöka få en samlad bild av vilken effekt 

respondenterna upplever att insatsen har för de klienter som beviljats den. I resultatet 

presenteras olika syn på vilken nytta insatsen gör, men grovt generaliserat kan sägas att det 

framkom två sidor vad gäller denna fråga. Den ena sidan upplevde att insatsen ofta ger de 

resultat som man hoppats på vid beviljandet, vilket bidrar till att insatsen används flitigt i 

arbetsgruppen. Den andra sidan menar att insatsen lätt blir för diffus och att den inte fyller 

någon egentlig funktion, varpå socialsekreterare i den aktuella arbetsgruppen snarare väljer 

andra insatser än kontaktperson. Upplevelserna av insatsens effekt varierar med andra ord 

något, även om de socialsekreterare som är positivt inställda till den är fler.  

 

Vinnerljung et.al. (2012) menar i sin forskning att kontaktperson ur ett långsiktigt perspektiv 

inte har någon positiv effekt, utan ökar risken att klienten hamnar i ett 

riskbeteende/missbruk/placering eller liknande senare i livet. Attityder till insatsen ute på 

socialkontoren pekar dock på en positiv inverkan för klienten, främst då insatsen används i ett 

mer kortsiktigt perspektiv. De intervjupersoner som haft en positiv inställning till insatsen 

kontaktperson betonar hur viktigt det är att sätta upp tydliga och genomförbara mål. Vår 

studie besvarar inte frågan om risken för att klienten hamnar i ett riskbeteende/missbruk/ 

placering beror på att de haft insatsen kontaktperson eller om det beror på orsaken till att de 

fick insatsen beviljad. Genom att sätta upp tydliga mål som är konkreta menar 

socialsekreterarna att chanserna för ett positivt utfall ökar. Socialsekreterarna uttrycker dock 

att det kan vara svårt att mäta effekten av insatsen på ett konkret sätt och att de därför på flera 

av kontoren arbetar med att skriva konkreta och mätbara mål.  
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Trots vikten, och även det lagstadgade kravet, av en god uppföljning upplever merparten av 

de intervjuade att det finns väldigt lite utrymme i arbetet att lägga tid på just detta. Som 

Lipsky (2010) beskriver är detta ett tydligt kännetecken för hur gräsrotsbyråkratin visar sig 

inom socialtjänsten. Mål och regler finns uppsatta från organisations- och ledningshåll. Dessa 

ställer krav på hur socialsekreterare ska utföra de arbetsuppgifter som finns samtidigt som 

arbetsbelastning och tidsbrist på grund av högt tryck på organisationen försvårar arbetet med 

att upprätthålla sådana mål. Det som sker då är att klienten hamnar i kläm och blir den som 

riskerar drabbas av, i detta fall, bristande uppföljning av en beviljad insats. När det gäller 

uppföljningen visar socialkontoret där en av deltagarna enbart arbetar med just detta på 

flexibilitet och kreativitet. Uppföljningen av insatsen läggs på en egen tjänst och slutsatser 

kan dras att uppföljningen på det aktuella kontoret därmed får betydligt mer fokus än när den 

måste prioriteras bland alla ärenden som en utredande socialsekreterare har.  

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att graden av användande av kontaktperson i hög 

utsträckning formas av de attityder som råder i arbetsgruppen. Även om samtliga 

socialsekreterare uppgav bristande nätverk hos ungdomen som anledning att bevilja insatsen 

ter sig vägen för att ändra situationen på olika sätt, och det är svårt att säga vad som är rätt 

och fel bara utifrån de intervjuer som genomförts i denna studie. Vi tror att skillnaderna både 

kan vara positiva och negativa i den mening att insatsen har alla möjligheter att verkligen 

anpassas till varje ungdoms behov och önskemål, samtidigt som socialsekreterarens 

handlingsutrymme kan skapa olikheter i vilken hjälp ungdomar kan få. 

 

Vad gäller effekter av insatsen lyfter de flesta intervjupersonerna fram positiva åsikter och 

menar att insatsen fyller ett viktigt syfte, om den beviljas utifrån ett kortsiktigt perspektiv. 

Några av respondenterna ser dock inga större effekter av insatsen och använder sig därför 

hellre av andra insatser inom kommunens öppenvård. Trots bristande evidens väljer dock 

större delen av deltagarna i studien att använda sig av insatsen, ett beslut som baseras mer på 

erfarenheter och upplevelser av insatsen än vetenskapligt bevisade effekter. Här finns en stor 

kunskapslucka inom området och det finns behov av ytterligare forskning kring insatsen för 

att stärka evidensen för den och även för att kunna skapa nationella riktlinjer kring 

användandet av den. Trots att vi inte funnit några bevis för långsiktiga resultat, varken i vår 

studie eller i tidigare forskning, vill vi inte avfärda insatsen som onödig eller verkningslös. Vi 

kan trots allt konstatera att insatsen uppskattas både av socialsekreterare och klienter och drar 

därmed slutsatsen att om insatsen inte hade haft några positiva effekter hade den troligtvis inte 

varit en av de mest använda inom socialtjänsten i Sverige.  

 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra denna studie utifrån ett kvalitativt arbetssätt föll sig naturligt då avsikten 

med studien var att få en ökad förståelse kring användandet och effekterna av insatsen 

kontaktperson inom socialtjänsten, samt hur socialsekreterares handlingsfrihet påverkar 

användandet (Bryman, 2008). Genom att genomföra intervjuer anser vi att vi ökat vår 
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förståelse kring dessa ämnen, även om det hade gått gå ytterligare på djupet genom att hålla 

längre intervjuer. Vi övervägde i ett tidigt skede att välja ett kvantitativt arbetssätt och genom 

enkäter samla in svar från socialsekreterare, då med ett större deltagarantal än de sju 

intervjuer som vi tillslut genomförde. Den kvantitativa metoden valde vi dock bort då vi ville 

fokusera på att få just en fördjupad kunskap inom ämnet. Kvantitativa studier syftar snarare 

till att förklara ett ämne på ett generellt plan, medan en kvalitativ studie ämnar ge en djupare 

förståelse av ämnet utifrån färre deltagares upplevelser (Bryman, 2008).  

 

För att försöka få svar på studiens frågeställningar valde vi, dels utifrån en etisk aspekt men 

även med anledning av den relativt begränsade tidsramen, att enbart intervjua 

socialsekreterare som arbetar med insatsen. Vi ser att resultatet hade kunnat bli intressant, och 

ytterligare gå på djupet, om intervjuer genomförts med exempelvis chefer, gruppledare och 

även klienter som själva haft insatsen kontaktperson. Detta hade medfört ytterligare aspekter 

och infallsvinklar kring hur insatsen används och vad den ger för effekter för de som har eller 

har haft den.  

 

Gällande urvalet av intervjupersoner för vår studie valde vi att i första hand använda oss av de 

kontakter inom socialtjänsten vi hade sedan tidigare. Detta då det upplevdes som ett rimligt 

tillvägagångssätt att hitta respondenter inom den angivna tidsramen. Valet av intervjupersoner 

kan givetvis påverka resultatet av studien. Hade kontakter tagits mer utanför vårt eget 

kontaktnät och bokat intervjuer med socialsekreterare från fler kommuner hade en djupare 

jämförelse och analys av skillnader i användandet av insatsen kontaktperson kunnat göras.  

 

Planerandet, genomförandet och transkriberandet av intervjuerna tog tid, längre än vi trodde, 

vilket innebar att tidsutrymmet för analys och diskussion av materialet begränsades. Givetvis 

hade denna del av arbetet sett annorlunda ut om vi planerat så vi fick mer tid på oss att arbeta 

med den.  

 

En sista begränsning i studien är möjligheten att generalisera resultatet till att gälla för fler 

socialsekreterare än de vi intervjuat på grund av det låga antalet respondenter. Precis som vi 

resonerade kring i metodavsnittets stycke om studiens giltighet tror vi att vi genom en tydlig 

presentation av resultatet skapat så bra förutsättningar som möjligt för att generalisera studien 

i viss mån (Kvale & Brinkmann, 2009). Svaren bör dock ses som vägledande snarare än 

allmängiltiga för socialsekreterares upplevelser av insatsen kontaktperson.  
 

Fortsatt forskning 

Redan i början av arbetet med studien stod det klart att forskningsläget kring insatsen 

kontaktperson på många sätt är bristfällig. Det skulle behövas mycket mer forskning kring 

dess kortsiktiga och långsiktiga effekter, hur klienter upplever att insatsen påverkat dem o.s.v. 

Det är med andra ord ett relativt outforskat område där forskning skulle kunna bidra till att 

förbättra rutiner och riktlinjer för hur insatsen kan användas på bästa sätt.   

I takt med genomförandet av studien har vi även insett hur pass mycket det kan skilja mellan 

olika handläggare och kontor i hur de använder insatsen kontaktperson. Forskning kring 
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sådana skillnader och hur det påverkar rättssäkerheten för olika klienter hade varit intressant 

för att påvisa vilka skillnader som finns.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledande information 
- Frivilligt, kan när som helst avbryta intervjun 

- Anonymt 

- Syftet med intervjun och användning av resultatet 

- Inspelning och anteckningar 

- Frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrund 
- Utbildning? 

- Hur många år har du arbetat med kontaktperson? 

- Arbetsuppgifter? 

 

Organisationen 
- Hur jobbar organisationen/arbetsgruppen med insatsen kontaktperson? 

o Några riktlinjer uppifrån i organisationen? 

- Vem beviljar insatsen? Vem har befogenhet att bevilja? 

- Vem följer upp insatsen? 

- Hur ser uppföljningen ut? 

 

Kontakt med klienten 
- Vem får kontaktperson? 

- Syftet med insatsen? Vad ska uppnås genom en kontaktperson? 

- Hur motiveras insatsen? 

 

Effekt av insatsen 
- Vilka effekter ser du? 

- Uppnås de mål som satts upp från början? 

 

Övriga frågor? 
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Bilaga 2 - Följebrev 

 

Förfrågan om medverkan i undersökning  

 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Jönköping University. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom socialt arbete i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en studie där vi vill undersöka socialsekreterares upplevelser av och 

erfarenheter kring användandet av insatsen kontaktperson för ungdomar i åldern 13-17 år. 

Med anledning av detta vill vi be dig medverka i en intervju kring ämnet.   

 

De svar du lämnar under intervjun kommer att behandlas anonymt och sedan redovisas på ett 

sätt där det inte går att identifiera enskilda deltagares svar. Ditt deltagande är helt frivilligt och 

du kan när som helst utan förklaring välja att avbryta deltagandet. Intervjun kommer ta max 

60 minuter att genomföra.  

 

Resultaten i denna undersökning avser att ge ökad kunskap kring insatsen och om hur och när 

den används inom socialtjänsten. Om du önskar ytterligare information angående 

undersökningen kan du vända dig till:  

 

Gabriella Lönn    Lisa Liljedahl 

XXX - XXX XX XX   XXX - XXX XX XX 

xxxxxxxx@hotmail.com   xxxxxxxx@gmail.com 

 

 

Handledare:  

Thorbjörn Ahlgren  

XXX - XX XX XX 

xxxx@ju.se 

 

 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Box 1026  

551 11 Jönköping 

036-10 10 00 
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