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Förord 

Jag vill rikta tack till kontaktpersonerna som lät sig intervjuas i studien, utan er 

medverkan hade inte det blivit någon text att skriva, inga slutsatser att dra. Ni har bidragit 

till att det nu finns mer insikt i hur ni upplever rollen. Ett tack vill jag också rikta till min 

handledare Pelle Åberg som hjälpt till att navigera i denna spännande process samt till 

Kerstin Svensson från Lunds universitet som varit en värdefull diskussionspart.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Kontaktperson är en av de vanligaste insatserna inom socialtjänsten som beviljas för 

personer som av olika sociala skäl behöver stöd. De som utför uppdragen är vanliga 

människor, lekmän. I denna studie intervjuas åtta av dem i syfte att undersöka rollen som 

kontaktperson och hur den skapas. Intervjupersonerna består både av erfarna och nya 

kontaktpersoner som har uppdrag i både små och stora kommuner. De har berättat vad 

som gjorde att de tog steget till att bli kontaktpersoner, vad som driver dem idag och hur 

de definierar rollen. Den teoretiska ramen utgörs av tidigare studie kring frivilligt 

engagemang och av teorier som beskriver hur roller skapas och utvecklas. 

Intervjupersonerna definierar sitt engagemang både som ett ideellt engagemang då den 

ekonomiska ersättningen inte utgör ett motiv och som ett personligt engagemang då de 

genomför uppdraget i sina egna namn. Intervjupersonerna har inte fått någon introduktion 

till rollen och har ofta en begränsad kontakt med socialtjänsten under uppdragets gång. 

Bland annat av denna anledning skapar de sin roll utifrån den bild de har av uppgiften och 

sitt motiv till att engagera sig. Rollen som kontaktperson växer fram i ett samspel med 

den kontaktpersonen stödjer och den förändras ofta med tiden när relationen mellan 

kontaktperson och den enskilde utvecklas från ett mer formellt förhållningssätt till en mer 

privat relation.  

I analysen används även Wijkströms och Lundströms (2002) modell enligt vilken 

kontaktpersonerna kan anses befinna sig kontaktpersonerna i olika sfärer samidigt. 1) I 

den statliga sfären som ger dem uppdraget. 2) I familje-och samhällssfären på grund av 

det personliga åtagandet. 3) I civilsamhällesfären på grund av att kontaktpersonerna 

definierar sitt engagemang primärt som ideellt. Därmed är slutsatsen att rollen som 

kontaktperson positionerar sig i gränslandet mellan flera samhällssfärer snarare än att 

tillhöra enbart en sfär.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Assignment of a contact person is one of the most common social aids, based on the 

Swedish Social Service Act. It is granted by the municipal Social Services to youths and 

adults in need of a personal level of support for various social reasons. Persons who are 

recruited as contact persons are ordinary citizens, laymen.  

Eight contact persons were interviewed in this study to investigate their role as contact 

persons and how this role is created and defined. The interviewees consisted of both 

experienced and novel contact persons who had assignments in both small and large sized 

municipalities. In the interviews, they stated what initially motivated them to become a 

contact person and what motivates them today. They were interviewed on their own 

definition of the role of a contact person. The theoretical framework of the analysis 

consists of previous studies on volunteer engagement and theories describing how roles 

are created and developed. 

The interviewees defined their commitment mainly as voluntary since the economic 

compensation they receive is not their main motivation. They emphasized the long-term 

person-to-person level of the commitment. They were not introduced to the role of o 

contact person, and often had a limited contact with the Social services during the 

assignment. This is one reason why they had to create their own role as a contact person 

rather than adopting a predefined one. The role grew in interaction with the receiver of 

the support, and often developed towards a more personal rather than an official 

relationship over time. 

When analyzed according to the model of Wijkström and Lundström (2002), the role 

of the contact person attaches to several spheres in society. 1) In the state sphere, where 

society gives the laymen the official assignment as a contact person. 2) In the family 

sphere due to the personal level of commitment to the receiver of the support. 3) In the 

civil society sphere because of the contact persons’ own definition of their commitment 

mainly as being a volunteer. Hence, the conclusion of this study is that role of the contact 

person should be viewed as overlapping several spheres of society rather than being 

included in one of them. 
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1. Inledning 
 

Det finns många människor som engagerar sig i sina medmänniskor på olika sätt. En del 

gör det privat, hjälper den äldre grannen att handla eller samlar ihop kläder till en 

behövande familj. En del gör det i föreningar och organisationer som lagledare för 

gymnastiktrupp eller läxhjälpare i en frivilligorganisation. Sedan finns det de som 

engagerar sig som privatpersoner men där uppdraget kommer från offentligt håll, som 

exempelvis kontaktpersoner inom socialtjänsten. De är varken grannar där den privata 

relationen motiverar insatsen eller volontärer där den egna insatsen är en bland flera i 

gruppen. Kontaktpersoner är privatpersoner som är beredda att stödja en för dem en 

okänd person.  

 

Jag brukar beskriva det så att du har möjlighet att påverka ett liv på ett 

väldigt tydligt sätt, att hjälpa nån men du måste ge en bit av dig själv till 

någon annan (intervjuperson 5).  

 

Insatsen kontaktperson är en av de populäraste inom socialtjänsten och kan beviljas till 

personer som av olika sociala skäl är i behov av att få råd, stöd eller hjälp 

(Prop.1979/80:1). Kontaktperson kallas den person som ska ge stödet och denne ska 

representera en vanlig medborgare, en medmänniska. Någon som kan ge det som en 

myndighet inte kan och det egna nätverket inte förmår.  

Utifrån sett kan man tänka sig att kontaktpersonerna hamnar mellan stolarna, samtidigt 

som kontaktperson ska vara en privatperson och en medmänniska så är denne även en del 

av socialtjänstens myndighetsutövning. Även om uppdraget kommer från en myndighet 

så är det inte att likställa med en anställning, kontaktpersonerna har ingen 

arbetsbeskrivning, ingen chef och de omfattas inte av de rättigheter som anställda har. I 

sin roll är de inte heller privatpersoner eftersom de vanligtvis inte känner personerna de 

ska stödja sedan tidigare och då de genomför sitt uppdrag enligt myndighetens direktiv. 

Den beteckning som används av kontaktpersonerna är lekmän. En beskrivning som i sig 

kan tyckas vara gammalmodig, enligt Svenska Akademiens ordlista är lekman ”en person 

som inte är präst eller fackman”.  Översatt till dagens språkbruk skulle 

kontaktpersonerna kunna kallas som en slags volontärer, frivilliga samhällsarbetare. Och i 

den rollen skulle de kunna ses som en del av det civila samhället. Men eftersom 



 

 

 

8 

 

kontaktpersoner får arvode för sitt engagemang, kvalificerar de sig inte som volontärer 

enligt vissa definitioner. Till exempel menar Volontärbyrån som förmedlar frivilliga och 

är en del av intresseorganisationen Forum för idéburna organisationer med social 

inriktning, att volontär är en person som utan att få betalt utför en frivillig insats.  

Kontaktpersonerna är alltså varken privatpersoner, anställda av socialtjänsten eller 

volontärer. Det vi vet är att de är lekmän som har ett uppdrag inom en 

myndighetsutövande myndighet. Och att de har funnits i socialtjänsten i decennier. Vilka 

de är eller varför de ställer upp finns det väldigt lite kunskap om. Kontaktpersonerna utför 

uppdraget utanför myndighetsväggar utan att ha någon gemensam utbildning eller 

gemensamma arbetsmetoder. Därför är det intressant att få kunskap om hur de definierar 

sitt uppdrag och hur rollen som kontaktperson skapas. Inte bara för att de mycket sällan 

kommer till tals, utan för att de besitter viktig kunskap som har betydelse för förståelsen 

av frivilligt engagemang i stort och inte minst för de enskilda som får stöd av en 

kontaktperson.  

 

1.1. Bakgrund om insatsen kontaktperson 
Kontaktperson är en frivillig insats från socialtjänsten som kan beviljas till enskilda, både 

unga och vuxna. För barn och unga är den näst vanligast av socialtjänstens 

öppenvårdsinsatser och årligen beviljas runt 20 000 barn och unga stöd av en 

kontaktperson (Socialstyrelsen 2016). För vuxna saknas sammanhållen statistik, då 

kontaktperson kan beviljas för personer inom olika verksamhetsfält: socialpsykiatrin, 

missbruk och äldreomsorg. Hur många kontaktpersoner som finns i Sverige idag är 

omöjligt att veta då det inte finns något nationellt register. 

Kontaktperson nämndes första gången i lagstiftningen när socialtjänstlagen ersatte 

barnavårdslagen år 1982. Innan dess hade det inom den sociala barnavården funnits en 

insats med beteckning övervakare som liksom kontaktpersonerna var lekmän som var 

kopplade till en enskild ungdom. Kontaktpersonens uppgift är att hjälpa den enskilde i 

dennes personliga angelägenheter. Vad dessa är finns inte specificerat men enligt 

förarbetena till lagen bör kontaktpersonen arbeta i förebyggande syfte. I lagstiftningen 

finns inte heller några tydliga hänvisningar om vilken roll eller vilka kvalitéer en 

kontaktperson ska ha. Där är fokus på den som ska få stödet och på att denne vill ha 

insatsen, i lagen poängteras att kontaktperson får utses enbart om den enskilde samtycker 

till det (SoL 3 kap 6b§). Insatsen ska också passa den som får stödet, i propositionen inför 
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lagen framfördes att det har stor betydelse att den enskilde får en kontaktperson som han 

känner förtroende för (prop. 1979/80). Det är kommunens uppgift att upprätta rutiner för 

rekrytering av lämpliga personer för dessa uppdrag. När kommuner efterlyser 

kontaktpersoner lyfts lekmannamässighet gärna fram, som i denna annons från Tidaholms 

kommun: 

 

Som kontaktperson är du en vän och medmänniska. Du och den du har kontakt 

med träffas en till två gånger per vecka och gör någon aktivitet tillsammans. Vad 

ni vill göra bestämmer ni ihop. För att bli kontaktperson ska du vara över 18 år.  

 

Personer som anmäler intresse för att ta uppdrag som kontaktperson blir 

lämplighetsbedömda och godkända av socialsekreteraren. Bedömningen innefattar 

vanligtvis en intervju och ett utdrag ur polisens belastningsregister. Därefter blir personen 

matchad med en ungdom och socialsekreteraren håller i ett inledande möte för planering 

av insatsen. När insatsen har kommit igång följer socialtjänsten upp insatsen för att 

säkerställa att den fortlöper enligt planeringen. Kontaktpersonerna omfattas av sekretess 

och kan därmed inte diskutera sitt uppdrag med utomstående.  

En hel del har hänt inom det sociala området sedan 1982. Bland annat har det kommit 

nya krav på evidensbaserade metoder och insatser. I en SOU-utredning från 2008 

framförde utredarna att ”det långsiktiga målet ska vara att utveckla en evidensbaserad 

praktik inom socialtjänsten” (SOU 2008:18 s.9). Sedan diskussionerna om evidenskrav 

inom socialtjänsten tog fart i mitten av 2000-talet, har användningen av 

kontaktpersonsinsatser sjunkit. Från att ha varit den vanligaste insatsen för barn och unga 

inom öppenvården är den nu den näst vanligaste, efter insatsen personligt stöd enligt 

socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2016). Och det finns tecken på att kraven på 

kontaktpersonernas kompetens har ökat. I en studie konstateras att socialtjänsten arbetar 

på två sätt för att förbättra insatsens kompetens, antingen genom att utbilda och handleda 

kontaktpersonerna alternativt genom att använda sig av professionella personer som 

kontaktpersoner (Franséhn 2016).  I samma studie framkommer att socialsekreterarna har 

väldigt olika syn på kontaktpersonens kompetens, om dessa ska vara lekmän eller 

professionella. Kanske är det kravet på evidens som skapar osäkerhet bland 

socialsekreterarna men faktum är att sedan evidenskraven infördes, har insatsen 

kontaktperson dalat i popularitet. 
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1.2. Definitioner 

Insatsen kontaktperson som avses i denna studie är den frivillig stödinsats som kan 

beviljas till både barn och vuxna enligt 3 kap.6 b§ Socialtjänstlagen. Det finns dock även 

andra typer av kontaktpersoner inom socialtjänsten. Till exempel finns det enligt LVU 

(Lagen om unga lagöverträdare) möjlighet att tillsätta en kontaktperson utan den 

enskildes samtycke. År 2007 införde man insatsen ”särskilt kvalificerad kontaktperson” i 

socialtjänstlagen som liksom andra kontaktpersoner ska vara en arvoderad lekman men ha 

erfarenhet och kunskap om unga personer. Dessa särskilt kvalificerade kontaktpersoner 

beviljas till unga som bedöms vara i behov av ett mer strukturerat och professionellt stöd 

än vad en vanlig lekmannakontaktperson bör ge. Det är inte alla dessa särskilt 

kvalificerade kontaktpersoner som är lekmän, en del kommuner använder sin egen 

personal, som exempelvis socialarbetare, för dessa uppdrag. Kontaktperson är även en 

vanlig insats inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Kontaktperson enligt LSS har ett tydligare syfte att hjälpa den enskilde i sociala 

sammanhang på fritiden jämfört med kontaktperson enligt SoL där kontaktpersonen ska 

hjälpa den enskilde med personliga angelägenheter och kan inbegripa personens hela 

livssituation (Mallander 2011).  

I denna uppsats står kontaktpersonens roll i fokus och den teoretiska ramen kommer 

att fyllas med bland annat Erving Goffmans (2014) rollteori. Med roll menar han de 

handlingsmönster som fastställts i förväg och som uppvisas vid ett bestämt tillfälle och 

kan även spelas upp vid andra tillfällen. För personer som tar uppdrag som 

kontaktpersoner innebär detta att när de träffar den de ska stödja, använder de metoder 

och förhållningssätt som de beslutat sig för redan i förväg. Detta sätt kan de sedan 

använda igen i kontakten med den enskilde. Eftersom rollen kan betraktas som något som 

den enskilde själv påverkar blir det viktigt att i denna studie undersöka hur 

kontaktpersonerna skapar den rollen.   

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Insats kontaktperson hör till de vanligaste insatserna socialtjänsten men kunskapen om 

den är begränsad. De större studierna som gjorts har riktat in sig på att försöka mäta 

insatsens effekter. Att få kunskap från fler perspektiv kan bidra till arbetet med att 

säkerställa att stödet av insatsen får den effekt som den kan få. Denna studie syftar till att 

bidra med kunskap från utförarnas perspektiv och särskilt om hur de beskriver den roll de 
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tar i kontakten med den de stödjer. Kontaktpersoner är lekmän men agerar enligt uppdrag 

från en myndighet.  

Min forskningsfråga är: Hur positionerar sig rollen som kontaktperson inom 

socialtjänsten i det gränsland mellan offentlig sektor, privat sektor och 

civilsamhällessektor som den befinner sig i? 

För att kunna svara på denna fråga kommer empirin att bearbetas från olika håll. 

Inledningsvis behöver definitionen av uppdraget tydliggöras då det varken finns direktiv 

eller tidigare kunskap om detta. Det empiriska materialet kommer från intervjupersoner 

som har uppdrag som kontaktpersoner, det är också deras perspektiv på definitionen som 

undersöks. Vidare kommer rollen att analyseras för att synliggöra de faktorer som 

påverkar konstruktionen av rollen. Slutligen, för att förstå kontaktpersonsrollens position 

gentemot andra roller i samhället görs en teoretisk analys av detta.  

Frågeställningarna för det empiriska materialet är således: 

1. Hur definierar kontaktpersonerna karaktären av sitt uppdrag? 

2. Hur skapar kontaktpersonerna sina roller?  

3. I vilka samhällssektorer rör sig kontaktpersonerna i sina roller?   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

12 

 

2. Metod 
 

I detta kapitel beskriver jag hur studien är genomförd. Syftet med studien är att belysa hur 

kontaktpersonerna upplever och skapar sin roll, en aspekt som inte nämnvärt stått i fokus 

i tidigare forskning. Därför var det viktigt att få informationen av personer som har egen 

erfarenhet av att ha uppdrag som kontaktpersoner och valet föll på intervjuer med dem.  

 

2.1. Metodval 
För att kunna besvara studiens frågeställning har jag valt att göra en kvalitativ 

undersökning med explorativ ansats. Kvalitativ forskning används när man är intresserad 

av att försöka förstå människors sätt att resonera och reagera för att förstå eller urskilja 

mönster (Trost 2010). Intervjuerna med kontaktpersonerna var semistrukturerade, det vill 

säga de handlade om ett område, och frågorna var öppna. Intervjuerna var individuella 

och skedde ansikte mot ansikte. Trots min tidigare kunskap om insatsen kontaktperson så 

hade jag ingen teoretisk kunskap om hur kontaktpersonerna ser på sin roll och ville därför 

hålla en explorativ ansats i studien. En explorativ intervju är vanligtvis öppen och innebär 

att intervjuaren introducerar ett område, följer upp intervjupersonens svar och söker nya 

perspektiv utifrån det svar som ges (Kvale & Brinkmann 2014). Tanken med att 

kombinera en semistrukturerad intervju med en explorativ ansats var att låta 

intervjupersonerna fritt berätta och lyfta fram faktorer de ansåg vara av värde, samtidigt 

som temana med de underliggande frågorna säkerställde att de områden som studien 

syftar till att belysa också belystes.  

Anledningen till att hålla individuella intervjuer grundar sig på att kontaktpersonerna 

inte känner varandra och skulle antagligen inte känna sig helt trygga i en grupp med 

främmande personer. Det är också troligt att det är lättare att komma människor nära vid 

individuella samtal, särskilt när frågorna handlar om ens personliga tankar och känslor 

som i denna studie. Även om jag i egenskap av intervjuare var främmande för 

intervjupersonerna och även om de troligen inte kände sig trygga med att prata helt fritt så 

misstänker jag att det hade varit ännu svårare att komma intervjupersonerna nära i en 

gruppdiskussion.  
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2.2. Urval 
I planeringen inför studien funderade jag över hur urvalet skulle komma att påverka 

resultatet av studien. Å ena sidan hade jag en tanke på vilka jag ville intervjua för att 

kunna belysa studiens frågeställning så mångsidigt som möjligt, ha ett så kallat målstyrt 

urval. Syftet med målstyrt urval är att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att de som 

väljs är relevanta för studien (Bryman 2018). För denna studie innebar det målstyrda 

urvalet att ha så stor variation som möjligt av nya och gamla kontaktpersoner, kvinnor 

och män, från både stor och mindre kommuner. Å andra sidan stod jag inför det faktum 

att jag inte hade möjlighet att själv ta fram kontaktuppgifter till möjliga intervjupersoner 

och välja ut dem som bäst motsvarade urvalskriterierna. Ambitionen med målstyrt urval 

fick därmed ett visst inslag av bekvämlighetsurval, som är ett urval som består av 

personer som finns tillgängligt för den person som utför studien (Bryman 2018). 

Det finns inget register över kontaktpersoner utan för att komma i kontakt med dem 

måste man gå genom socialtjänsten eller den enda medlemsorganisationen för 

kontaktpersoner, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). Då jag själv tidigare 

har arbetat inom socialtjänsten och under genomförandet av denna studie arbetade på 

RFS så hade jag några myndighetskontakter att börja med. För att få en geografisk 

spridning på kontaktpersonerna valde jag inledningsvis att vända mig till två stadsdelar i 

Stockholm samt socialtjänsten i Nyköping.  

Insatsen kontaktperson är en av de vanligaste i socialtjänsten och den finns troligtvis i 

alla kommuner men eftersom kommunerna bestämmer själva över sina verksamheter och 

har olika resurser kan organiseringen av arbetet med kontaktpersoner variera. Jag valde 

att inte ha socialtjänstens organisering som en variabel i uppsatsen av två skäl. För det 

första hade det krävt intervjuer med socialsekreterare i de aktuella kommuner och 

fokusen hade lätt kunnat skiftas från kontaktpersonernas erfarenheter till socialtjänstens 

organisatoriska bekymmer. För det andra så valde jag intervjupersoner från olika 

kommuner för att kunna renodla studiens perspektiv till att bara vara kontaktpersoners. 

Om alla studiens intervjupersoner hade kommit från samma kommun hade deras svar 

kunnat vara jämförbara i fråga om den specifika socialtjänstens betydelse för rollen. Det 

hade kunnat ge kunskap om relationen mellan kontaktpersonerna och socialtjänsten i den 

aktuella kommunen som också vore ett intressant tema. Socialtjänsten är självfallet en 

viktig aktör för kontaktpersonerna och det vore intressant att, i en annan studie, även 

betrakta frågan om kontaktpersonens roll ur deras perspektiv.  



 

 

 

14 

 

En viktig faktor gällande urvalet var att intervjupersonerna var aktiva som 

kontaktpersoner. Hade några av intervjupersonerna varit före detta kontaktpersoner hade 

det gett ett annat perspektiv eftersom rollen som kontaktperson inte finns kvar efter 

avslutat uppdrag. Intervjupersonerna har sina egna erfarenheter men genom att välja ut de 

med pågående uppdrag var tanken att de skulle ha perspektivet att vara aktiv som 

kontaktperson gemensamt. Detta underlättar jämförelser intervjupersonerna emellan och 

möjliggör vissa slutsatser som dras som exempelvis om den roll de har gentemot dem de 

stödjer.  

Jag hade kontakt med socialsekreterare i de tidigare nämnda kommunerna och 

förklarade studiens syfte. Jag skrev ett följebrev till både socialtjänsten och till tänkbara 

intervjupersoner (bilaga 1 och 2). Socialsekreterarna skickade brevet till aktuella 

kontaktpersoner. Tre kontaktpersoner anmälde sig till studien. Genom RFS lokalförening 

i en mindre kommun skickades information till socialsekreterare i kommunen. Totalt 

anmälde sig åtta kontaktpersoner till studien. Av dessa kom hälften från mindre 

kommuner, andra hälften från Stockholmsområdet. Åldersspannet var mellan 38-72 och 

av intervjupersonerna var tre kvinnor och fem män, både personer som haft flera uppdrag 

och personer som nyligen tagit sitt första. Tillsammans har de nära 70 års erfarenhet av 

att vara kontaktpersoner. I början av resultatdelen finns en närmare beskrivning av 

intervjupersonerna. 

Avsikten med att ha en variation gällande geografisk spridning, ålder, kön, erfarenhet 

av kontaktmannaskap var att komma åt fenomenet kontaktpersonens roll utan att fästa för 

stor vikt vid exempelvis en specifik kommun. Med tanke på det målstyrda urvalet blev 

variationen av intervjupersonerna ändå lyckat, trots att urvalet inte kunde skötas aktivt 

från mitt håll.  

 

2.3. Intervjuerna 
Studiens datainsamling skedde i form av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

personer som vid intervjutillfället hade uppdrag som kontaktpersoner inom socialtjänsten. 

Intervjuguiden arbetades fram genom att inledningsvis identifiera de teman som 

inbegriper områden där kontaktpersonernas roll gör sig gällande. Identifikationen av 

relevanta tema bygger i sin tur på min egen kompetens i frågan samt på den tidigare 

forskning som gjorts om kontaktpersoner och andra frivilliga samhällsarbetare och som 

presenteras närmare i kapitlet om tidigare forskning. Ett exempel på tema är ”under 
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uppdraget” vars syfte är att belysa hur det praktiskt gick till när intervjupersonen blev 

kontaktperson, ett annat exempel är ”relation till socialtjänsten” som är relevant eftersom 

socialtjänsten står för det stöd som kontaktpersonen får i sin roll. Teman formulerades till 

frågor som är tydliga och relevanta för studien, se exempel i bilaga 3. Intervjuerna 

genomfördes under våren 2019 på platser som intervjupersonerna hade valt ut, några 

intervjuer genomfördes på arbetsplatser, några på caféer.  

Studiens syfte och intervjupersonernas roll i studien kommunicerades via mail eller 

telefon före intervjun och dessa upprepades i början av varje intervjutillfälle. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades i sin helhet. Intervjuerna tog mellan 35 minuter och en 

timme att genomföra.   

 

2.4. Analytisk metod 
Efter transkriberingen tematiserades intervjuerna efter både de förutbestämda temana 

samt de temana som tillkom. Några teman tillkom enbart tack vare empirin, som 

exempelvis temat medborgarinsyn. För att ta steget från empirin till analys användes de 

teoretiska perspektiven och den tidigare forskning som valts för denna studie. I fråga om 

definitionen av uppdragets karaktär används teoretiska begrepp gällande frivilligt 

engagemang (von Essen 2008). Detta grundar sig på att den gemensamma definitionen 

som intervjupersonerna gav uttryck för var att deras engagemang är, förutom mycket 

annat, ideellt. Analysen gällande definitionen av uppdraget tar även stöd i tidigare 

forskning som gjorts om andra frivilliga samhällsarbetares syn på sina roller (t.ex. 

Besirevic 2013). De tidigare studierna som presenteras i uppsatsen har flera likheter både 

när det gäller upplägget och resultaten som för denna studie.   

Denna uppsats syftar till att studera den roll som kontaktpersonerna har i gränslandet 

mellan olika samhällssektorer. För att analysera hur kontaktpersonernas roller skapas och 

utvecklas tas utgångspunkten i två olika rollteorier (Goffman 2014, Moxnes 2008). Dessa 

teorier möjliggör att vissa slutsatser gällande kontaktpersonernas roller kan dras. I nästa 

steg analyseras resultaten av rolldiskussionen i gränslandet mellan olika sektorer med 

stöd av den modell som presenteras under kapitlet om teorin (Wijkström & Lundström 

2002). 
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2.5. Etiska överväganden 
Forskningsetik begränsas ofta till etiska frågor som berör de som medverkar i forskningen 

men den kan också innefatta frågor om forskarens ansvar för sin forskning gentemot 

samhället (Vetenskapsrådet 2017). I detta kapitel behandlas etiska överväganden 

gentemot intervjupersonerna med utgångspunkt i rådande etiska principer.  

En av de etiska principerna som gäller för svensk forskning handlar om 

konfidentialitetskravet (Bryman 2018). Det innebär att intervjupersonerna skall behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Kontaktpersonerna omfattas av samma sekretess 

som gäller för personal inom socialtjänsten och som innebär att man inte får röja 

personliga uppgifter om dem de stödjer. Intervjuerna handlade inte om dem som 

kontaktpersonerna stödjer utan om dem själva och vid de fåtal tillfällena som 

intervjupersonen råkade nämna någon vid namn, antecknades inte namnet i 

transkriberingen. Flera av de intervjuade berättade att de inte hade pratat om sitt 

kontaktmannaskap med någon tidigare, några på grund av att de kände sig förhindrade på 

grund av sekretessen, några för att de inte har en naturlig samtalspart i detta. Desto 

viktigare blev det att säkerställa anonymitet för intervjupersonerna för att de skulle känna 

sig fria att uttrycka sig. Då detta var för de flesta en första gång som de pratade om sitt 

engagemang innebar att jag som intervjuare la särskild vikt vid att ställa följdfrågor för att 

reda ut ofärdiga tankar och att låta intervjupersonerna ta omvägar i sina resonemang för 

att formulera sin ståndpunkt. Intervjupersonerna i studien rekryterades genom olika 

kontaktsekreterare i ett antal kommuner. Kontaktpersonerna tog direktkontakt med mig 

vilket innebar att kontaktsekreterarna inte fick vetskap om eller vem av 

kontaktpersonerna som slutligen intervjuades.  

En annan etisk princip är informationskravet. Den innebär att intervjupersonerna skall 

informeras om studiens syfte och om att deras medverkan är frivilligt. Förutom den 

information som intervjupersonerna hade fått genom socialsekreteraren upprepades syftet 

med studien i början på varje intervju.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. I denna studie har deltagarna frivilligt anmält sig till studien och har före 

intervjun haft möjlighet att ställa in sin medverkan.  

Principen om nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som samlas in används 

enbart för forskningsändamålet. I denna studie spelades intervjun spelades in med 

godkännande av de medverkande. Dessa inspelningar raderades efter transkriberingen av 
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intervjuerna. Transkriberingarna har sparats för att användas för studien men är 

avidentifierade.  

 

2.5.1. Den egna förförståelsen 
I mitt första arbete som nybliven socionom i en liten kommun kom jag tidigt i kontakt 

med kontaktpersoner. Jag arbetade som socialsekreterare på en barn-och ungdomsenhet 

och utredde och tillsatte insatser som bland annat kontaktpersoner. Jag minns att jag 

upplevde en otydlighet kring kontaktpersonerna, vad de egentligen gjorde, vilka krav jag 

kunde ställa på dem och hur jag själv skulle förhålla mig till dem. Men jag såg också 

värdet av att dessa till synes vanliga människor engagerade sig i ungdomarna i 

kommunen och hur de fick till en relation med ungdomarna som jag eller mina kollegor 

aldrig skulle kunna få.  

Några år efteråt började jag arbeta som kontaktsekreterare i en större kommun och 

hade där uppgiften att samordna arbetet med kontaktpersonerna. Genom arbetet fick jag 

möjlighet att genomföra en studie om just kontaktpersonsinsatser på kommunens 

forsknings-och utvecklingsenhet. Studien syftade till att genom aktstudier samt 

kompletterande intervjuer med unga vuxna som haft insatsen kontaktperson samt med 

socialsekreterare, undersöka hur insatsen avslutas.  

Vid sidan av magisterstudierna har jag arbetat på Riksförbundet frivilliga 

samhällsarbetare (RFS) som organiserar lagreglerade frivilliguppdrag såsom 

kontaktpersoner. Genom detta arbete har jag fått lära mig mycket om kontaktpersonernas 

perspektiv. Mina erfarenheter och kunskap om insatsen kontaktperson påverkar min 

förförståelse för studiens ämnesval även om jag saknar direkt kunskap om 

frågeställningarna. Grundat på min förförståelse är mitt antagande att kontaktpersonerna 

upplever sin roll som diffus på grund av den insatsen individuella karaktär och 

avsaknaden av en tydlig introduktion till vad en kontaktperson är. De lämnas oftast 

ensamma i de pågående uppdragen, medan de träffar den de stödjer oftast en gång i 

veckan, sker uppföljning med socialsekreterare vanligtvis var sjätte månad då ett nytt 

beslut om fortsatt insats behöver fattas. Det ställer höga krav på kontaktpersonernas 

personliga mognad då de kan behöva hantera många olika situationer helt själva.  
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2.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
En studies kvalité kan diskuteras i termer av validitet och reliabilitet. Reliabilitet rör 

frågan om en studies resultat skulle se likadant ut om den genomfördes igen eller av 

någon annan. Enligt Bryman (2018) är det i de flesta fall svårt att i kvalitativ forskning 

uppfylla kriteriet för reliabiliteten eftersom det är svårt att helt återskapa den 

intervjusituation som forskaren och intervjupersonen befunnit sig i. 

Även om studien skulle återskapas av en annan person med samma urvalskriterier och 

samma intervjuguide samt teoretiska ramar, skulle resultaten troligen skilja sig. Dels 

handlar det om betydelsen av personen som gör undersökningen, vilka följdfrågor ställs 

och vilka citat väljs ut är i hög grad beroende av personen bakom studien med dess 

intresse och förkunskaper. Hade studien gjorts av någon som inte haft någon förkunskap i 

ämnet och i socialtjänstens arbetssätt, skulle detta kunnat påverka studien. Det handlar 

också om personerna som intervjuas, hur öppna de väljer att vara och vilka aspekter de 

lyfter fram. Bryman skriver att en styrka i kvalitativa undersökningar är det faktum att det 

oftast finns möjlighet för forskaren att säkerställa en hög grad av överrensstämmelse 

mellan begrepp och observationer. För att minimera risken för misstolkningar av 

intervjupersonernas utsagor följdes oklarheter upp direkt under pågående intervju. 

Intervjupersonerna har inte läst utdrag ur sina intervjuer och författaren tar därmed fullt 

ansvar för eventuella misstolkningar.  

En begränsning i studien som påverkar både validiteten och reliabiliteten är att 

personerna som blev intervjuade hade själva anmält intresse för att delta i studien. De 

delade en positiv syn på insatsen kontaktperson och på sina egna insatser. Alla anmälde 

intresse för intervju i syfte att bidra till ökad kunskap och detta var för de flesta första 

gången de pratade om sin roll som kontaktperson. Det är mycket möjligt att deras syn på 

kontaktmannaskapet skiljer sig från personer som inte valde att anmäla intresse för att 

delta i studien. Skulle studien genomföras igen med kontaktpersoner som inte hade en 

positiv syn på uppdraget, skulle resultaten kunna skilja sig. Därför tror jag att det är svårt 

att helt återskapa studien men i syfte att öka reliabiliteten har transparens eftersträvats 

både när det gäller studiens metod och redovisning av resultat.  

Validitet handlar om man undersöker det som man avser att undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2014) och att det ska finnas en överensstämmelse mellan empirin och de 

teoretiska idéer som forskaren utvecklar (Bryman 2018). Vad denna studie avser att 

undersöka är hur rollen som kontaktperson inom socialtjänsten har kan positionera sig i 
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det gränsland mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhällessektor som den 

befinner sig i. För att resultaten ska visa det som studien är avsedd att visa, har studiens 

frågeställning varit ett närvarande element under arbetets gång. Exempelvis 

intervjuguiden sammanställdes genom att både ha med frågor som skulle ge svar om det 

individuella uppdraget och också på vilka likheter och olikheter rollen som kontaktperson 

har med roller från de andra samhällssektorerna (se bilaga 3). Empirin utgörs enbart av 

intervjupersonerna utsagor och har därför en mycket stor betydelse för resultaten. 

Intervjupersonernas positiva inställning till sina uppdrag färgar säkerligen även de 

teoretiska idéerna som studien landar i och påverkar därmed studiens validitet. Med andra 

intervjupersoner, oavsett vilken inställning de hade haft till sina uppdrag, hade även 

slutsatserna kunnat vara andra.  

Generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan appliceras i andra liknande 

situationer. Kvalitativa undersökningarnas resultat hävdas ofta vara svåra att generalisera 

menar Bryman (2018) eftersom de är producerade i en specifik situation. Därmed kan de 

inte, likt kvantitativa undersökningar, överföras till en annan liknande population. Det 

finns tusentals kontaktpersoner i Sverige, i denna studie har åtta av dem intervjuats. 

Resultaten av denna studie kan inte anses representera hela verksamheten med 

kontaktpersoner. Den generalisering som kan göras av resultaten av kvalitativ forskning 

är till teori och inte till population (Bryman 2018). De slutsatser som presenteras i denna 

studie kan därmed vara generaliserbara, till exempel slutsatsen om att i frånvaro av 

instruktioner och professionell handledning samt bundna av sekretessen skapar 

kontaktpersonerna sina roller helt själva. Detta kan vara en teoretisk slutsats som kan 

generaliseras till andra kontaktpersoner. 
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3. Tidigare forskning 

 

Civilsamhällets roll i den sociala välfärden har på senare år fått en allt större plats och 

betydelse (jfr Linde & Scaramuzzino 2017 och Wijkström 2012). När jag letat efter 

relevant forskning kring frivilligt socialt arbete så finner jag främst två sätt att närma sig 

ämnet. Antingen genom ett organisationsperspektiv där man utgår från att frivilligt socialt 

arbete sker genom frivilligorganisationer eller så fäster man blicken vid de enskilda 

frivilligas engagemang och motiv. Forskning om insatser om de frivilliga som befinner 

sig i gränslandet mellan den offentliga, den privata och den ideella sfären såsom 

kontaktpersoner är dock tunn. Av den forskning om kontaktpersoner som finns har för 

denna genomgång valt studier om insatsen i sig och dess effekter. Av dem har jag 

koncentrerat mig på de delar och resultat som berör kontaktpersonerna och deras roll. Jag 

valde att utöka sökningen till andra frivilliga samhällsarbetare som likt kontaktpersonerna 

befinner sig i sfärernas gränsland. Där fanns några relevanta studier om hur till exempel 

gode män för ensamkommande barn eller stödpersoner för personer som tvångsvårdas 

inom psykiatrin ser på sina roller. Då insatsen kontaktperson kan betraktas som ett 

frivilliguppdrag så presenteras även studier som handlar om frivilligt engagemang i 

Sverige.  

I sökandet har jag använt Diva, Google scholar och ASSIA med sökord som 

frivillighet, kontaktperson, gränsland, kontaktfamilj, god man, stödperson, volunteer and 

motives, role volunteer, motivation volunteer samt volunteer identity. 

 

 

3.1. Kontaktpersoner 
Trots att insatsen kontaktperson funnits i flera decennier och varit en vanlig insats inom 

socialtjänsten har det inte gjorts många studier om insatsen, om de som får insatsen eller 

de som utför insatsen. Kontaktpersoner är dessutom, förutom liknande insatser i våra 

nordiska grannländer, unika i sitt slag vilket innebär att någon evidens från övriga världen 

inte heller finns att tillgå. 

En av de första större studierna som gjordes och som ofta lyfts i sammanhanget är 

kunskapsöversikten Vad vet vi om insatsen kontaktperson/familj? (Andersson & Bangura 
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Arvidsson 2001). I brist på forskning på området hade de även samlat C-och D-uppsatser 

för översikten. De fann att det i flera skrifter påpekades att det krävdes ett stort socialt 

intresse för att bli kontaktperson och att kontaktpersonen ska vara ett personligt stöd 

vilket i sin tur är anpassat efter personens behov. De refererade till studier där 

kontaktpersoner hade intervjuats om sina motiv och fann motiven enhetliga, att hjälpa 

andra. En förutsättning var också att livssituationen var sådan som gav utrymme för 

engagemanget. I de studier hade kontaktpersonerna och kontaktfamiljerna tillfrågats om 

deras syn på sin roll mellan myndighet och klient, det gemensamma svaret var att de stod 

närmast klienten. I kunskapsöversikten fann de också att kontaktpersonernas och –

familjernas synpunkter på samarbetet med socialtjänsten handlade om besvikelser över att 

det inte fanns något samarbete och att kontakten med socialsekreterare skedde enbart 

halvårsvis vid de planerade uppföljningstillfällena. Slutligen sammanfattade Gunvor 

Andersson och Bangura Arvidsson att sammantaget ter insatserna kontaktperson och 

kontaktfamilj vara en omtyckt insats av alla parter men att kunskap om dess effekter är 

obefintlig. 

Bo Vinnerljung (bl.a. 2005, 2011 och 2014) har i flera kvantitativa studier undersökt 

vilken effekt som insatserna kontaktperson och kontaktfamilj har haft för barn. De har 

genomförts med hjälp av registerdataanalyser. Resultaten visar på att insatsen inte verkar 

ha någon effekt på hur det går för barnen senare i livet, den verkar inte minska risken för 

framtida ogynnsamma utveckling. Däremot kan insatsen vara gynnsam i ett kortsiktigt 

perspektiv eller om insatsen används målinriktat (Brännström & Vinnerljung 2014). 

Mona Franzéhn (2016) undersökte synen på kontaktpersonsinsatser för ungdomar i en 

studie som genomfördes i kommuner i Västra Sverige. Hon fann att relationen mellan 

kontaktperson och den unge har en bärande roll för insatsen, fungerar den väl så finns det 

goda förutsättningar att den blir positiv. Insatsen kräver också ett stort mått av flexibilitet 

då behoven hos ungdomarna varierar. Det ställer krav på kontaktpersonerna och deras 

kompetens även om lekmannamässigheten värdesätts i teorin. Det rådde oenighet bland 

socialsekreterarna i studien kring vilken slags kontaktperson de föredrar och det visade 

sig att de allra flesta kontaktpersonerna i studien på olika sätt var professionella.  

 

3.2. Frivilliga samhällsarbetare 
Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsgrepp för de olika lagreglerade 

frivilliguppdragen som alla syftar till att på olika sätt stödja en medmänniska, exempelvis 
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god man inom kommunens överförmyndare, lekmannaövervakare inom kriminalvården, 

stödperson inom psykiatrin och kontaktperson inom socialtjänsten. Begreppet används 

främst av den rikstäckande organisationen Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 

(RFS) som organiserar dessa uppdragstagare. Det finns flera gemensamma nämnare 

mellan kontaktpersoner och de övriga frivilliga samhällsarbetarna och är därför 

intressanta för denna studie. Bland annat är alla uppdragen knutna till en myndighet och 

regleras i lag, alla frivilliga samhällsarbetare får ett arvode för sina insatser och det finns 

en samstämmighet i syftet med dessa insatser. Särskilt har jag försökt leta efter studier där 

dessa frivilliga samhällsarbetare själva har intervjuats om sin roll. De flesta människor 

som gör ideella insatser gör det inom en organisation enligt den senaste 

befolkningsundersökningen ”Folk i rörelse” (von Essen, Jegermalm & Svedberg 2015). 

Enligt studien är det 10 procent av alla som gör ideella insatser som gör dem utanför det 

civila samhällets organisationer. Bland de 10 procenten är det troligt att frivilliga 

samhällsarbetare ingår. 

Kerstin Svensson lyfter lekmannamedverkans roll i den svenska välfärden genom just 

frivilliga samhällsarbetare (Linde & Scaramuzzino 2017). Funktioner som 

lekmannaövervakare och kontaktpersoner har haft en självklar plats i 

myndighetsutövningen sedan myndigheterna grundades. Det specifika i dessa uppdrag är 

enligt Svensson, inte bara att de är kopplade till en myndighet, utan för att de genomförs 

av en enskild frivillig. Även om det har hänt mycket under åren och uppdragen förändrats 

så finns kärnan i uppdragen kvar: kontakten mellan den frivillige och den enskilde.  

De frivilliga samhällsarbetare som ligger troligen närmast kontaktperson enligt 

socialtjänstlagen är kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Även inom denna gren är det ont om forskningsrapporter. Den 

första större studien om insatsen gjordes av Ove Mallander publicerades år 2011. Den 

består huvudsakligen av resultaten av både enkät till kommunerna i landet, riktade enkät 

till en kommun samt intervjuer med kontaktpersoner och undersöker bland annat vilken 

roll kontaktpersonerna har i relation till brukaren och socialtjänsten. Kontaktpersonerna 

enligt LSS har ett tydligare och långsiktigare ”kompis”-uppdrag jämfört med 

kontaktpersonerna enligt socialtjänstlagen. I sin studie kom Mallander (2011) fram till att 

kontaktpersonerna själva anser sig stå för en vardaglig kontakt vilket också accepteras 

och bekräftas av socialtjänsten, även om man skulle kunna tolka kommunens handledning 

och utbildning som ett försök att skaffa sig kontroll och styra uppdragen. 
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Kontaktpersonerna beskriver relationen med brukaren som vardagsnära, men inte 

familjär. Kontaktpersonens roll präglas inte heller av ett kunskapsöverläge såsom i form 

av pedagog eller lärare.    

I en studie undersökte Linda Ortfeldt och Therése Schagerberg (2010) om det fanns 

skillnader mellan stora och små kommuner när det gäller uppdragen som gode män till 

ensamkommande barn har och hur gode männen ser på sina uppdrag. De fann att 

kommunens storlek inte hade någon betydelse för godmansuppdraget och att det finns en 

oklarhet i vad uppdraget innebär. Alla de 17 gode män som intervjuades upplevde 

liknande svårigheter, de saknade utbildning och att ha någon att vända sig till i sitt 

uppdrag. Författarna beskrev svårigheterna på följande sätt: 

 

Gode männen får också en nära relation till barnen, vilket kan göra det svårt att 

förhålla sig till gränsdragningar. Då de saknar tydliga gränser och regler för hur 

deras uppdrag ska skötas blir det lätt att de kommer sin huvudman nära och får 

en familjär relation till denne. Barnet kan komma att känna en stor trygghet och 

tillit till den som arbetar nära denne. Det kan som medmänniska vara svårt att 

sätta tydliga gränser. Däremot har de som möter barnen i sin professionella 

yrkesroll tydliga gränser och regler att förhålla sig till vilket underlättar i deras 

arbete (s.61).  

 

Lana Besirevic (2013) har intervjuat stödpersoner inom psykiatrin om hur de ser på sin 

roll och kom fram till att de betraktar den som stödjande och vänskapligt. Stödpersonerna 

hade också en positiv upplevelse av sin insats. Svårigheter som stödpersonsrollen 

medförde handlade främst om balansen mellan det vänskapliga och professionella under 

uppdraget. Att stödja utan att veta allt om personens bakgrund var ett exempel som gjorde 

rollen diffus. En annan svårighet var rollkonflikter som orsakades av att stödpersonerna 

hade en oklar bild av rollen som stödperson och saknade vägledning i uppdraget.   

 

3.3. Frivilligt engagemang 
Frivilligt arbete kan definieras med olika mått, i den första befolkningsundersökningen 

som gjordes om svenskarnas frivilliga engagemang definierades den med: 

 

..sådant arbete och sådana insatser som utförs på frivillig grund, oavlönat (eller 

mot ett symboliskt arvode) och på fritiden. .. Det kan vara fråga om många olika 



 

 

 

24 

 

slags insatser, till exempel hjälpinsatser, utbildning, styrelseuppdrag, 

kaffekokning, med mera. (SOU 1993:83 s.71) 

 

Denna definition har använts i liktydig formulering även i de efterföljande 

befolkningsundersökningarna, som upprepas regelbundet. I den första 

befolkningsundersökningen kartlades svenskarnas frivilliga insatser utifrån omfattning, 

karaktär och vilka faktorer i människors levnadsförhållanden som har betydelse för 

engagemanget. Utifrån dessa studerades vilka motiv människor har för att utföra frivilliga 

insatser. I studien framkom att 62 procent av de tillfrågade engagerade sig frivilligt för att 

de hade blivit tillfrågade. Anledningarna till engagemanget handlade enligt Jeppsson 

Grassmans studie om egna behov och intressen, familjemedlemmars situation, en önskan 

om att göra nytta för andra människor och ett intresse för organisationens verksamhet.  

I senare befolkningsstudier bekräftas att engagemanget hos svenskarna håller en hög 

nivå, över hälften av den vuxna befolkningen gör ideella insatser (von Essen, Jegermalm, 

Svedberg 2015). Det är dock inte jämt fördelat bland befolkningen och man ser att 

personer som gör en ideell insats också är ideellt engagerade i annat. En faktor som 

påverkar vilka som gör ideella insatser är utbildningsnivå, ju högre utbildning desto större 

sannolikhet att göra ideella insatser. Även hög inkomst är en betydelsefull faktor för 

människans vilja att engagera sig och om man är uppvuxen i en föreningsaktiv familj.   

I ett alltmer individualiserat samhälle förändras även motiven till varför människor 

väljer att engagera sig ideellt menar Hustinx och Lammertyn (2003). Långvariga 

medlemskap och livslånga engagemang verkar ha bytts ut mot sporadiska och tillfälliga 

insatser. De menar att motiven till frivilligt engagemang handlar idag mer om att 

engagemanget ska överensstämma med ens egna intressen och behov snarare än nyttan 

till samhället i stort. Det innebär att de som gör ideella insatser kräver större möjligheter 

att själva välja vad de vill engagera sig i. De ideella uppdragen förväntas vara tydligt 

formulerade och helst också vara underhållande för att behålla de frivilligas intresse 

(Hustinx & Lammertyn, 2003). 

I en svensk studie där åtta frivilligarbetare intervjuades om motiven för engagemanget 

kom författaren fram till att de frivilligas motiv var mångfacetterade. Det frivilliga 

engagemanget tillfredsställde olika behov hos olika personer och därmed var även 

motiven beroende av personen i fråga (Gustavsson 2007). I studien kunde man urskilja 
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vissa huvudmotiv som intervjupersonerna betonade: Samhällsengagemang, otillräckliga 

samhällsresurser, ett förändrat samhälle samt altruistiska och/eller egennyttiga motiv. 

Den tidigare forskning som presenterats här har valts ut på grund av att bidrar till 

möjligheten att ge fler perspektiv till rollen som kontaktperson. Den kunskap som finns 

om själva insatsen är viktig för att synliggöra vilket magert kunskapsläge som råder kring 

kontaktpersonerna och att det i tidigare forskning mer varit fokus på insatsen och dess 

resultat snarare än dem som utför den. Det visar behovet med denna studie. På grund av 

att kunskapen om kontaktpersonerna är liten så blir det desto mer relevant att 

uppmärksamma de studier som skrivits om andra frivilliga samhällsarbetares roll. Även 

om det finns en del skillnader i uppdragen så är likheterna stora och studiernas resultat 

intressanta. Kunskapen om frivilligt engagemang bidrar med ett annat perspektiv på de 

mekanismer som motiverar och engagerar människor att ge av sin tid. Den kunskapen blir 

betydelsefull för studien vid flera sammanhang, både vid hur kontaktpersonerna 

definierar sitt engagemang och hur engagemanget kan tolkas i en samhällelig kontext.  
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4. Teoretisk ram  

 

Eftersom kontaktpersoner inte definieras som helt ideella men inte heller som en del av 

myndigheten eller från privatlivet väcks frågan om hur kontaktpersonerna förstår sin 

position och vad är det som skiljer de olika rollerna i sektorerna åt. För att få syn på det 

gränsland som kontaktpersonerna befinner sig i genom sina roller tar jag stöd av en 

modell av Filip Wijkström och Tommy Lundström (2002). Medan samhället ofta delas in 

i två eller tre sfärer, vanligtvis den privata och den offentliga, har Wijkström och 

Lundström utvecklat modellen till att även omfatta ideell sektor:   

 

 

 

I den statliga sfären finns en offentlig sektor där vi som medborgare agerar på olika sätt, 

som exempelvis som skattebetalare. I företagssektorn finns vi som bland annat kunder 

och konsumenter, i familje-eller samlivssfären finns vi i olika roller såsom vän eller 

dotter. Inom civilsamhällessfären finns ideell sektor där vi kan finnas bland annat som 

medlemmar eller givare (Wijkström & Lundström 2002). Sfärerna i sig eller gränserna 

dem emellan är dock inte skarpa annat än i teoretiska idealkonstruktioner menar 

författarna. Så kan man anta att fallet också är för kontaktpersonerna inom socialtjänsten, 

teoretiskt sett är de kopplade till den statliga sfären genom att uppdraget finns i den 

offentliga sektorn. Samtidigt gör de uppdraget i egenskap av privatperson och då är 

tillhörigheten snarare i familje-eller samlivssfären eller i egenskap av ”volontär” som i sin 

tur hamnar i civilsamhällessfären. I denna studie har jag plockat ut specifika roller ur 

olika sfärer att jämföra rollen som kontaktperson med: vän från familje-eller 

samlivssfären, professionell socialarbetare från den statliga sfären och volontär från 
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civilsamhällesfären för att utröna hur kontaktpersonerna upplever sin roll och var 

gränserna för rollen går.   

I detta kapitel redogör jag vidare för de teoretiska utgångspunkterna för studien: om 

frivilligt engagemang och teorier om roller för att förstå hur roller, i detta fall för 

kontaktpersoner, skapas. För den teoretiska delen kring motiv har jag valt von Essens 

(2008) studie kring frivilligt engagemang då en gemensam nämnare för 

intervjupersonernas beskrivning av sitt engagemang är dess ideella karaktär. 

Engagemanget består av olika saker för olika personer men det ideella inslaget är alla 

eniga om. Hur kontaktpersonerna ser på sin roll kan betraktas och analyseras från olika 

perspektiv, från deras egen eller från socialsekreterarens eller den de stödjer. Eftersom 

denna studie undersöker om hur kontaktpersonerna själva ser på sin roll, har jag valt 

teorier som är relevanta för den empiriska analysen. Jag utgår från två teorier: Erving 

Goffmans (2014) välkända rollteori och Paul Moxnes (2008) teori om roller. Även om det 

finns likheter mellan dessa teorier så ger de olika förklaringsmodeller för analysen av 

rollen. Medan Goffmans teori beskriver de komponenter en roll är byggd av, utgår 

Moxnes teori från individen och beskriver hur rollen utvecklas.  

 

4.1. Definitionen av frivilligt engagemang 
Genom att intervjua människor om vad deras ideella arbete har von Essen funnit att 

ideella insatser kan definieras med fem teman som bär upp det ideella arbetets betydelse 

(von Essen 2008). Eftersom kontaktpersonerna som intervjuas i denna studie själva 

beskriver sitt engagemang i första hand som ideellt, trots vissa förbehåll dit vi kommer 

senare, väljer jag att tillämpa von Essens teman för att analysera hur kontaktpersonerna 

definierar sitt engagemang.  

Ett av de dominerande temana handlar om att det ideella arbetet är oavlönat. Det 

frivilliga engagemanget blir meningsfullt just för att man inte får ekonomiskt ersättning 

för det. Den utgör en tydlig kontrast till företagssektorn och därför blir en viktig 

skiljelinje mellan förvärvsarbete och frivilligt arbete.  

Ett andra tema handlar om att göra nytta för andra. Den ideella insatsen blir 

meningsfull och man får sin belöning när man ser att den har effekt för andra människor. 

Finns det inte en mottagare som gagnas av den frivilliga insatsen förlorar engagemanget 

sin betydelse. Enligt von Essen har även avståndet betydelse, mottagaren bör befinna sig 

utanför den egna sfären för att nyttan skall maximeras.  
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Det tredje temat är att det ideella arbetet är frivilligt. Den som utför insatsen är inte 

bunden till avtal utan gör det för att den vill. Således reglerar ideellt engagerade sina 

insatsers omfattning på grundval av den egna känslan av välmående.   

Ett fjärde tema är det personliga engagemanget, den ideella gärningen är ett uttryck av 

den egna identiteten och handlar om den egna övertygelsen snarare än den som 

organisationen representerar.  Tvärtom kan organisationens ideologi upplevas som 

opersonlig och det ideella engagemanget är ett uttryck för ett personligt ställningstagande. 

Detta kopplar von Essen till temat att det frivilliga arbetet är oavlönat, frånvaron av 

pengar garanterar att engagemanget betraktas som äkta.  

Ett sista tema handlar om gemenskap. Den gemenskap som man ingår i som frivillig i 

en organisation är en betydelsefull aspekt för det ideella arbetet. Det är tillhörigheten i en 

organisation som skiljer det ideella arbetet från andra insatser som människor gör i 

exempelvis inom familjen och den bidrar till att skapa en gemenskap som är värdefull för 

dem som gör ideella insatser. 

 

4.2. Roller  
En tongivande teori inom roller är Erving Goffmans (2014) som introducerades redan för 

60 år sedan. Han använder teater som en metafor i förståelsen av hur roller skapas. Han 

införde begreppet dramaturgisk roll som är den vardagsroll vi alla spelar i försök att 

framställa oss så som vi vill att andra ska uppfatta oss. För att en persons agerande ska bli 

meningsfull för andra måste denne mobilisera sin aktivitet så att den under interaktionen 

uttrycker det personen vill förmedla.  Goffman menar att vi har många olika roller i våra 

liv som alla är en del av oss själva och det är flera faktorer som påverkar hur en persons 

agerande blir: var handlingen äger rum (inramningen), förväntningarna på utföraren 

(rollen), de eller den som är föremål för handlingen (publiken) och personerna kring som 

ger stöd (teamet). Teamet består av de agerande som samarbetar för att ta fram en 

definition av situationen som presenteras för publiken. Teamet är viktigt för att säkerställa 

att alla medlemmarna framträder såsom avtalats och det leder också till att ingen görs till 

stjärna och får en större roll än denne ska ha. Teammedlemmarna är beroende av varandra 

och skapar sinsemellan en sammanhållning som ofta är god och familjär. Rollen som 

visas upp förbereds bakom scenen dit publiken inte har tillträde. Det råder vidare en tyst 

överenskommelse mellan publiken och de agerande och om och när det sker störningar i 
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agerandet så försöker detta räddas av både publiken och de agerande. Därför väljer teamet 

också medlemmar som är lojala och en taktfull publik. Goffman lyfter flera exempel på 

svårigheter i rollen, ett exempel är när förväntningarna från publiken inte stämmer 

överens när framträdandet sker. Han beskriver en studie med sjuksköterskor på en 

medicinavdelning som besöker patienter och stannar olika länge hos olika patienter. 

Patienterna och deras anhöriga vet inte att längden på besöken hos varje patient varierar 

på grund av att de har olika behov och kan uppleva sköterskorna som ineffektiva.  När det 

gäller kontaktpersonerna så utför de sina uppdrag själva, det ”team” som de ingår i består 

av socialsekreteraren och ibland även av privata kontakter. Publiken består av den som 

man är kontaktperson för och eventuella anhöriga till denne. En annan svårighet för roller 

handlar om otydliga upplysningar för teammedlemmen. Om man undanhåller information 

om vilken ståndpunkt dennes team intar tar man rollgestalten ifrån den personen. Denne 

vet inte hur denne ska agera och kan därmed inte hävda ett eget jag (Goffman 2014). 

Paul Moxnes delar rollerna i tre former: som ytroll, samspelsroll och kärnroll (Moxnes 

2008). Enligt hans indelning är ytroll den roll som vi agerar i vardagliga, ytliga 

situationer. I den rollen kan vi glädja andra, men inte oss själva. Rollen präglas av vilja 

och plikt och i rollen kan man styras med hjälp av straff eller belöning. Samspelsrollen 

framträder när man agerar med andra människor till skillnad från ytroll som man spelar. 

Samspelsrollen uppstår per automatik i interaktionen och man är samma person vid varje 

tillfälle. Kärnroll är för Moxnes ett alternativ för det man traditionellt kallar för 

personlighet. Den uppstår när man är stabil i relationer och situationer och en människa i 

en kärnroll upplevs som stark. Något förenklat kan man betrakta ytrollen som 

lättföränderlig, samspelsrollen som påverkbar och kärnrollen som något bestående. Dessa 

teorier kommer i senare kapitel att utgöra en verktygslåda för att analysera empirin. Med 

stöd av dem kommer intervjupersonernas beskrivning av hur de definierar sitt uppdrag, 

hur de upplever och skapar sin roll som kontaktperson samt de samhällssektorer rollen rör 

sig i att diskuteras.  
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5. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras empirin som består av de åtta intervjuer som gjorts för studien. 

Inledningsvis beskrivs var och en av intervjupersonerna utifrån faktorer som har 

betydelse för hur deras svar behöver tolkas för att förstå hur de definierar sitt engagemang 

och hur rollen som kontaktperson skapas. Faktorer som har betydelse för uppsatsens 

frågeställning handlar om erfarenheten av uppdrag kontaktperson, intervjupersonens yrke 

och eventuella andra ideella engagemang. För att inte riskera intervjupersonernas 

anonymitet, kommer uppgifter om intervjupersonerna som kan anses vara personliga 

hållas så allmänna som möjligt. Efter presentationen av intervjupersonerna redovisas 

resultaten efter de teman som behandlats i intervjuerna, om motivet till engagemanget, 

rollen som kontaktperson och relationen till socialtjänsten. 

 

Kontaktpersonerna i studien 

Intervjuperson 1 

Kontaktperson åt en vuxen person sedan ett år tillbaka. Ingen tidigare erfarenhet av att 

vara kontaktperson. Yrke: egenföretagare, nu sjukskriven. Andra ideella engagemang: 

tidigare engagerad i en idrottsförening. 

 

Intervjuperson 2 

Kontaktperson åt två personer: en ungdom och en vuxen person. Dryga 20 års erfarenhet 

av att vara kontaktperson. Yrke: egenföretagare. Andra ideella engagemang: inga. 

 

Intervjuperson 3 

Kontaktperson åt en ungdom sedan tre år tillbaka. Hade redan en relation till ungdomen 

genom sitt arbete och blev föreslagen för uppdraget. Yrke: socionom. Andra ideella 

engagemang: tidigare engagerad i en idrottsförening. 

 

Intervjuperson 4 

Kontaktperson åt en ungdom sedan några månader tillbaka men haft uppdrag som 

kontaktperson från och till under 10 års tid. Yrke: kvalitetsutvecklare. Andra ideella 

engagemang: tidigare engagemang i organisationer genom tidigare arbetsplats. 
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Intervjuperson 5 

Kontaktperson åt tre ungdomar för närvarande, varit kontaktperson nära 20 år. Yrke: 

lärare. Andra ideella engagemang: privat engagemang åt en väns barn. 

 

Intervjuperson 6 

Kontaktperson åt en ungdom och en vuxen sedan knappt ett år tillbaka. Ingen tidigare 

erfarenhet av uppdrag som kontaktperson. Yrke: key account manager. Andra ideella 

engagemang: tidigare ledamot i en kommunal nämnd samt aktiv i en professionell 

nätverksorganisation.  

 

Intervjuperson 7 

Kontaktperson åt två ungdomar för närvarande, haft flera uppdrag under sex års tid. Blev 

tillfrågad för det första uppdraget genom sitt arbete. Yrke: behandlare, nu pensionär. 

Andra ideella engagemang: inga. 

 

Intervjuperson 8 

Kontaktperson åt en ungdom sedan sju år tillbaka. Blev tillfrågad av ungdomens förälder 

att ta uppdraget. Yrke: aktivitetshandledare. Andra ideella engagemang: privat 

engagemang i att vägleda ungdomar.  

 

5.1. Att vara kontaktperson 
Alla intervjuade har i grunden en positiv syn på insatsen kontaktperson och ser det som 

en bra form av stöd för många människor. De erfar att insatsen leder till en positiv 

förändring hos dem som får stödet och att den har betydelse på en samhällsnivå, det är ett 

sätt för den offentliga välfärden att ta hand om sina medborgare. Det är dock oklart även 

för kontaktpersonerna vilken effekt som insatsen egentligen har.   

5.1.1. I början 
Vägen till att bli kontaktperson går vanligtvis genom att man gör en intresseanmälan hos 

socialförvaltningen. En del blir kontaktpersoner genom dem de ska bli kontaktpersoner 

för, de blir tillfrågade av socialtjänsten att ta uppdrag. Hur stor andel av de som har 

kontaktpersoner känner sina kontaktpersoner sedan tidigare saknas det statistik om, i 

denna studie var fördelningen jämn. 
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Hälften av de intervjuade blev tillfrågade att bli kontaktpersoner till personer som de 

redan hade en relation till, i tre fall gällde det barn som de hade relation till genom sin 

profession, i ett fall var personen barn till en arbetskamrat.  Alla fyra beskriver att det var 

den befintliga relationen som gjorde att de tackade ja till att bli kontaktpersoner. Och att 

den relationen var positiv redan innan insatsen börjades. Motivet till att åta sig ett 

uppdrag som kontaktperson handlade främst om viljan att hjälpa just denna person och att 

insatsen kunde göra nytta: 

 

Jag jobbade på socialtjänsten i den kommunen och hade mycket kontakt med den 

här familjen. När jag sen skulle byta jobb så blev det aktuellt att dom behövde 

kontaktperson. Och då tyckte jag det kunde passa för min del eftersom jag kände 

till så mycket redan och det kändes positivt. … Jag kände dom och tyckte om dom 

och ville fortsätta ha kontakt och kände att jag gjorde nytta. Att det gjorde 

skillnad det som jag gjorde (intervjuperson 3). 

 

Den hälften som inte hade tidigare kännedom om vilka de skulle bli kontaktpersoner för 

hade olika motiv till att anmäla sitt intresse till kommunen. Den gemensamma nämnaren 

för alla var att de hade möjlighet att engagera sig tidsmässigt, två av dem berättade att de 

länge hade känt till möjligheten att bli kontaktperson men att de inte hade haft tid. Det är 

inte ovanligt att det finns flera motiv till att engagera sig som kontaktperson, 

intervjupersonerna beskrev att det både ger något till en själv som social samvaro eller 

extra pengar och samtidigt får man en känsla av att kunna hjälpa till. 

 

Ja det var väl det där med att jag gick hemma och tänkte att nånting kan jag väl 

ändå hjälpa till eller..ja alltså lönemässigt är det ju ingenting...så det är inte det 

utan bara lite att kunna..dels för mig att komma ut kanske och träffa och även 

kunna hjälpa till då då (intervjuperson 1). 

 

5.1.2. Drivkraften idag 
I intervjuerna har vi gått igenom uppdraget som kontaktperson i kronologisk ordning och 

börjat med varför de från början kom in i sina första uppdrag. Det är olika hur länge 

intervjupersonerna har haft uppdrag som kontaktpersoner, hälften hade haft flera uppdrag 

och varit aktiva under flera år. Det är möjligt att motivet som låg bakom första uppdraget 
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kan med tiden förändras och därför har jag ställt frågan varför de intervjuade fortsätter att 

vara kontaktpersoner.  

Det är flera av de intervjuade som berättar att de ursprungliga motiven: att ge och få, 

finns kvar men att det tillkommit en dimension. I uppdraget har man fått återkoppling och 

uppdraget har fyllts med mening:  

 

Drivkraften fortfarande är att hjälpa, att göra skillnad för dom här människorna. 

Det handlar också om..jag har under åren lärt mig ställa krav på..oavsett att det 

är jävligt synd om dom i många fall, det är för jävligt vad dom har gått igenom, 

men det kan jag inte sitta och säga till dom utan jag måste ställa höga 

förväntningar på dom och säga "okej, det här har du gått igenom men nu måste vi 

lösa det här". … Sen tycker jag det också är viktigt några av dom här på slutet att 

mina barn och också min sambo får se nåt annat än den här bomullsliknande livet 

vi lever på nåt sätt. Inte för att jag lever i lyx men jag har ett väldigt bra liv. Och 

att vi lär oss nånting av det också. …  Så det är dels utifrån egoistiska skäl med 

min familj men framförallt för att kunna hjälpa (intervjuperson 4). 

 

Nånstans handlar det om att jag är stolt över att bo i ett samhälle som tar hand 

om alla, eller försöker åtminstone. Och jag har väl tidigare engagerat mig 

politiskt, men det här är en handgriplig handling som ger mig enormt med energi 

och får mig att må bra om mig själv för att jag gör det. Så det är inte bara för att 

vara präktig eller på nåt sätt..alltså jag pratar inte så mycket om det här med 

andra egentligen, alltså jag berättar att jag gör det och folk tycker att fan vad bra 

liksom men det jag får så mycket energi av det själv tycker jag så det är verkligen 

win-win..(intervjuperson 6). 

 

De som har haft uppdrag under en längre tid har också sett resultat av sitt engagemang 

som i sin tur blir drivkraften att engagera sig vidare. Som en av de mycket erfarna 

kontaktpersonerna som har haft flera uppdrag berättade att han blev kontaktperson åt en 

ungdom som inte gick i skolan och att denne nu är en vuxen man med ett ordnat liv: 

 

…det är det som gör att man blir så glad och att man vill och blir rörd. Ett 

engagemang gör nytta (intervjuperson 2). 
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5.1.3. Ersättningens betydelse 
Att vara kontaktperson är för de intervjuade i grunden ett ideellt engagemang, även om 

det finns inslag av tvivel hos några på grund av den ekonomiska ersättningen. För några 

var och är den ekonomiska aspekten betydelsefull, den kan ha lockat till uppdraget som i 

detta exempel: 

 

Sen är det ju inga stora pengar, man jag inget livsomvälvande, det är små slantar 

så, men det kan finnas en symbolisk art tycker jag ändå. Och särskilt att man 

lockades i början, jag hade inte gjort det gratis när jag var 22 och pluggade. Då 

hade jag tagit ett annat jobb (intervjuperson 4). 

 

Pengarna man får för uppdraget som kontaktperson har ingen större betydelse för de 

flestas privata ekonomi. Men ändå ställer sig många tveksamma till om de skulle göra det 

helt utan ersättning. Ersättningen används till största delen för aktiviteter i uppdraget och 

innebär frihet i att kunna genomföra aktiviteter i sitt uppdrag, som att gå på bio till 

exempel. Ersättningen motsvarar sällan den tid som läggs ned och ibland även de utlägg 

som man har som kontaktperson:  

 

Det som är svårt är att begränsa sig, låt säga att du har fyra timmar på ett 

uppdrag. Äh, det kan vi ju glömma, det kan jag inte göra. Det kan bli 16 timmar, 

det kan bli tre dygn om vi drar bort nånstans en helg..men då är det tillbaka till 

det där att man får nån form av peng..sen är det upp till var och en hur mycket 

man vill göra förstås..att det finns nån form av ersättning för dom som är 

kontaktpersoner och att den är skälig...(intervjuperson 5). 

 

Ersättningen innebär en kontinuitet genom att kontaktpersonen tar ett större ansvar för 

uppdraget än om det hade skett helt utan någon form av ersättning: 

 

Det är ju bra det här, att jag både får lite för det.. jag får ersättning för det jag 

lägger ut och kraft också.. det är modigt att man ska iväg när man egentligen inte 

vill och så… då hade jag låtit bli antagligen.. så det är..när det rullar och man 

har den där kontakten, då kan man nog fortsätta, men från början så behövs nog 

pengamotivering, annars kan man nog ge upp snabbt..jag kan få för mig det..att 

då, äh, varför ska jag göra det här?(intervjuperson 7) 
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5.2. Synen på rollen som kontaktperson 
Vad en kontaktperson är eller gör är inte självklart. Information som de intervjuade har 

fått från socialtjänsten har fokuserat på den specifika personens behov av stöd och vilket 

innehåll uppdraget ska ha. Några berättar att de fått skriftlig information i början av 

uppdraget om praktikaliteter såsom arvode. Ingen av de intervjuade hade fått utbildning i 

början av uppdraget men flera har fått inbjudningar till olika föreläsningar när de väl 

påbörjat sina uppdrag. Utbildning är dock inget som flesta intervjuade efterfrågar, 

däremot upplevs det som viktigt att ha någon att bolla uppdraget med och att få tydlig 

information om vilken mandat en kontaktperson har.   

Rollen som kontaktperson har de mer eller mindre skapat själva, ibland med hjälp av 

sina tidigare arbetserfarenheter där de stött på kontaktpersoner eller genom vänner som 

arbetar inom området. De intervjuade definierar rollen med olika benämningar: 

medmänniska, farsa, coach, vuxen kompis, förebild. Dessa benämningar grundar sig i 

sådant som de förknippar med de aktiviteter som de gör med den de är kontaktpersoner 

för. Exempelvis beskriver en av intervjupersonerna sin roll som kontaktperson med ordet 

medmänniska: 

 

..meningen från början var ju då att hon skulle komma ut lite eftersom hon bor 

själv. Och vara kontaktnätet utåt. Så jag försökte ta reda på vad hon var 

intresserad av..det finns ju bibliotek eller så kunde man gå på nån föreläsning 

eller så fanns det soppluncher inom pensionärslivet om man säger. Men det ville 

hon inte riktigt så jag fick ändå till att vi kunde gå ut och promenera. Och sen så 

annat hon har är att hon är orolig för att kunna göra saker så då blir man lite låst 

i det. Men där har jag försökt att lite ta ut henne och fikat till olika 

ställen..(intervjuperson 1). 

 

Och intervjupersonen som beskriver sin roll med ordet förebild: 

 

Jag är inte född med silversked på nåt sätt utan jag har jobbat jättemycket och 

jättehårt och jag har byggt upp nånting och jag vill..som jag sa så kan jag sätta 

den som vill på byggfirmor, städfirmor, alltså vill man nånting så har man kommit 

väldigt rätt om man får mig liksom. … Märker jag att man inte vill, då vill jag 

inte. Dom måste vilja(intervjuperson 5). 
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De som har haft eller har andra uppdrag samtidigt beskriver att rollen som kontaktperson 

kan skifta beroende på personen de är kontaktperson för. Som med denna kontaktperson 

som har två pågående uppdrag, en åt en vuxen man och en åt en ungdom: 

 

Den unge är jag farsa för, han har ingen farsa och han behöver en. Det är allt 

han behöver. Den äldre är jag vän med, fast egentligen är jag inte hans vän. Jag 

har svårt att vara vän med honom, han har många konstiga syndrom, lite egen. 

Men han tror att jag är hans vän och det är huvudsaken för mig (intervjuperson 

2). 

5.2.1. Uppdragets gränser 
De intervjuade beskriver att de är trygga i sina roller som kontaktperson men nästan alla 

har hamnat i situationer där de känt sig osäkra. Det kan handla om praktiska frågor om 

vilka ramar socialtjänsten ger för uppdraget när det gäller exempelvis ekonomin: 

 

..det har att göra med att jag inte vet exakt egentligen vad det innebär att vara 

kontaktperson..vi kommer tillbaka till det. Ta den här äldre killen, han kanske 

behöver komma iväg. Har jag möjlighet att ta honom nånstans och få nåt bidrag 

för att göra nånting? Såna här saker, det vet jag ingenting om egentligen 

(intervjuperson 6). 

 

Några intervjupersoner beskriver att det känns enkelt med relationen till den enskilde men 

det kan vara svårare i relationen med de närmaste kring personen. Det kan handla om att 

personens anhöriga har felaktiga förväntningar på kontaktpersonens uppgifter: 

 

För jag har haft hennes anhöriga som hört av sig via telefon, sms och vill gärna 

att jag ska göra mycket mer än vad jag ska göra. Och då blir det lite svårt att säga 

tyvärr det här är inte mitt jobb utan du får kontakta vidare. För jag vill ju gärna 

så mycket jag kan för det är så små bagatellsaker ibland tycker jag. Men samtidigt 

förstår jag att jag inte är där för att skjutsa runt eller köpa dammsugarpåsar eller 

en dammsugare (intervjuperson 1). 

 

Ett annat exempel om relationen mellan kontaktperson och nära anhöriga och vilket 

moraliskt dilemma kontaktpersonen kan hamna i: 
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..ett konkret exempel från några veckor sen: då var jag och handlade klockan åtta 

på kvällen i en affär i närheten där dom bor. Då kom pojken som är 12 år 

tillsammans med sitt lillasyskon som är 7 själva till affären, och det är ganska 

trafikerat runt om. Och då blev jag lite oj, är ni ute själva så här dags. Och 

kändes det som att jag ville inte att de skulle gå hem själva över alla 

trafikkorsningar men samtidigt hade föräldrarna släppt ut dom. Då blev det ändå 

att jag hängde på och såg till att de kom över gatorna. Och det gick ju inte 

jättebra för dom gjorde inte sällskap. Men så kände jag att det här måste jag ju ta 

med mamman, men hur ska jag göra det. Så då försökte jag göra det när jag 

skulle till dom nån vecka senare och då försökte jag lyfta det att det kanske var för 

stort ansvar för den stora pojken. Men det landade liksom inte. Och då tycker jag 

att det är svårt; är det här en sån där grej som jag borde ta med 

socialsekreteraren eller inte. Jag vet inte.(intervjuperson 3) 

 

Osäkerhet kan även skapas av att kontaktpersonen hamnar mellan stolarna: 

 

..för det var också vid ett tillfälle då hon skulle byta bostad, och då ville anhöriga 

att jag skulle vara med på en massa möten och se till att hon kunde få den där 

lägenheten och då sa hon (socialsekreteraren) stopp på belägg, det är inte din 

uppgift alls liksom. Men jag sa vem ska jag höra av mig till då? För att kanske 

hjälpa henne.. där kan det bli lite svårt ibland. Jag kan tycka att mellan olika 

organisationer är lite trögt. Och ibland kan jag uppleva att jag som kontaktperson 

inte ska..kanske komma med det här..eller det ska inte du bry dig om..eller gå ut 

lite över huvudet på något vis (intervjuperson 1).  

 

Trots att det finns situationer som kan skapa osäkerhet i rollen så råder det inte kaos i 

kontaktpersonernas uppdrag, tvärtom är det många som känner sig fria och kompetenta i 

sina roller. Många har tidigare erfarenhet av att möta människor genom sina egna arbeten 

eller tidigare sociala engagemang och känner sig väl rustade att hantera uppdraget som 

kontaktperson. Alla har också en socialsekreterare som de kan vända sig till med frågor 

och funderingar, även om de flesta sällan använder den möjligheten. Detta beror på olika 

saker, till exempel har de som varit kontaktpersoner under en lång tid hittat sina egna 

rutiner och en självsäkerhet i rollen: 
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..jag har nog ganska lätt för att engagera mig för mycket. Och sen gör jag inte 

anpassningar..eller det är klart man anpassar sig med mycket alltifrån språk och 

så..men ändå fått ta rygg och haka på sig i mitt liv, och det har gått jäkligt bra i 

20 år liksom.. annars så tror jag att det kan bli jobbigt och bökigt, blir inte liksom 

långsiktigt.(intervjuperson 5).  

 

Inte heller de som varit kontaktpersoner kortare tid upplever rollen som svår då uppdraget 

inte tar så mycket tid och kraft i anspråk:  

 

..alltså om jag hade jobbat 100 % då hade det kanske känts ensamt och jobbigt, nu 

har jag tid och planera och fundera hur jag ska göra och nästa steg. 

(intervjuperson 6)   

 

5.2.2. Rollen som kontaktperson vs kompis 
Ove Mellander skriver i sin bok ”Nära vänskap?” (2011) om betydelsen av vänskap och 

menar att även om det finns många definitioner på vänskap så råder det enighet om att 

vänskap är något gott och salutogent, något som berikar våra liv, utvecklar oss och håller 

oss friska. Utifrån denna definition av vänskap kan man se att det finns många likheter 

mellan vänskap och det som kontaktpersonerna berättar i intervjuerna. Liksom vänskap 

upplevs kontaktmannaskap som något gott. I intervjuerna framkom tydligt att uppdraget 

som kontaktperson upplevs som positivt. Alla intervjuade beskriver att de känner sig 

nöjda med sina insatser och flera berättar om att de med själva har fått erfara hur deras 

insatser lett till positiva förändringar för personer de stöder. Uppdraget berikar också 

kontaktpersonernas liv, både på det individuella planet där man utvecklas själv genom 

uppdraget och för några även i familjesammanhang där den som man är kontaktperson 

introduceras i den egna familjen.  

Men även om några beskriver sin roll som kontaktperson som en vuxen kompis så 

menar alla intervjuade att det är skillnad mellan vänskap och kontaktmannaskap. Den 

skillnaden består av flera aspekter. Dels det faktum att man kommer från olika kretsar och 

skulle inte kunnat mötas annars då vänskap bygger man oftast med människor som rör sig 

i samma sfär som en själv. Dels är relationen inte jämbördig och man känner ett annat 

ansvar för att vara en förebild än man skulle gjort i egenskap av vän.  
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..jag försöker vara den personen som är delvis kompis men också som 

kontaktperson ställer krav och vara förebild. Om man bara är kompis så skulle 

jag kunna sitta och bara säga "äh, chilla det är lugnt, rök på"  eller "ah, fick du F 

i det här och hade hög frånvaro jaja, ha-ha, coolt".(intervjuperson 4) 

 

Uppdraget som kontaktperson innebär också ett personligt ansvar i att fullfölja sitt 

åtagande: 

 

Det är klart det är skillnad, jag har ju ett kall, jag måste ju sköta om dom här, 

oavsett vad dom ställer till med, så det är nåt slags åtagande jag har, så det är 

skillnad, jag kan inte bara hoppa över och säga att nu får du för fan klara dig 

själv. Så jag får bita ihop och ta smällarna vartefter dom kommer. Så det är 

skillnad, jag kan inte vara precis som en vanlig familjemedlem, jag måste tillbaka 

till att jag har ett avtal och jag måste sköta det här.(intervjuperson 2) 

 

Likheterna mellan en vänskapsrelation och i kontaktmannaskap består i relationens 

betydelse. I sitt uppdrag är man själv och man bygger en relation med den som har stödet. 

Det är relationen som är det viktiga för uppdraget, och om den fungerar kan den börja 

likna en vänskapsrelation: 

 

..man skapar ju en relation och en kontinuitet. Och det känner man av ganska fort 

om hur man känner. Och om det fungerar, då vet man kanske inte var gränsen 

går, är det min vän min riktiga vän som jag har utanför jobbet eller är det..så det 

tror jag suddas ut lite..eftersom socialsekreteraren har man inte lika mycket 

kontakt och man träffas inte. (intervjuperson 1) 

 

När man varit kontaktperson åt samma person under en tid verkar relationen förändras. 

Från att ha varit en mer eller mindre konstgjord relation kan den bli mer informell, och 

ibland till och med närma sig vänskap.   

 

..Men nu till exempel har vi skapat mer en relation hon och jag, hon ringer mig 

och hon frågar mig, hon har skaffat sig en kille och frågar råd om relationen, men 

det är efter fem år. När jag efter fem år såg att hon var stabil och då kunde jag 

börja skoja med henne, men i början skapade jag en grund att jag är professionell 

(intervjuperson 8) 
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Flera av kontaktpersonerna som haft flera uppdrag berättade att relationen kan i vissa fall 

utvecklas till vänskap efter att uppdraget har tagit slut. Då finns inte den formella 

kontakten och socialtjänstens inblandning kvar vilket leder till att relationen kan bli mer 

ömsesidig och då upplevas mer som vänskap.  

 

5.2.3. Rollen som kontaktperson vs professionell 
Grunden för ett professionellt socialt arbete i samhället är normalisering (Bruhn 2018). 

Det professionella arbetet syftar till att anpassa eller återanpassa människor som av olika 

orsaker har hamnat, eller riskerar att hamna utanför samhällets gemenskap. Uppgiften för 

både professionellt och frivilligt socialt arbete är i grunden lika. Det gemensamma för 

professionella socialarbetare och kontaktpersoner består även i inramningen, båda har 

slutit ett avtal för sin medverkan och myndigheten ersätter båda med pengar. Men var går 

gränsen mellan professionellt socialt arbete och ett lekmannauppdrag? 

Att kontaktpersonerna är lekmän och inte anställda av socialtjänsten har enligt de 

intervjuade mest fördelar. Personen som får stöd av en kontaktperson kan dels känna sig 

friare i relationen då kontaktpersonen inte representerar en myndighet och dels då de vet 

att kontaktpersonerna gör detta frivilligt.  

 

Det blir en annan förhållning eller en relation misstänker jag, och känsla även för 

den som får uppdrag veta att det är en vanlig person som inte är anställd utav 

socialtjänsten, att det är mera fritt att prata och kommunicera (intervjuperson 5). 

 

Det tycker jag är bra naturligtvis, vanliga människor behövs verkligen. Det skulle 

vara betalt och vi jobbar ideellt, nästan helt ideellt. Och det tror jag inte skulle 

vara samma sak. Jag tror engagemanget hos dom som ställer upp som 

kontaktpersoner är ju bra, ideellt. Det behövs för att det ska bli riktigt bra. Annars 

blir det mer som möten..ja som arbete. Alltså det här förtroendet som jag pratar 

om hela tiden, som man får efter bra lång tid, det kanske inte är så lätt att få när 

man är anställd. Jag skapar det på ett privat sätt, det tror jag är lättare 

(intervjuperson 2). 
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En annan aspekt om varför kontaktpersonernas lekmannamässighet är positivt handlar om 

normalisering. Det finns ofta flera professionella personer kring de som har 

kontaktperson och kontaktpersonens uppgift blir att representera det verkliga livet: 

 

Det ska fungera som nån slags spegel av världen utanför, utanför det officiella 

sociala nätverket. Det är därför jag också valt i min relation till den äldre killen 

att det där får du ta med den grupperingen, vi pratar live, vi pratar korvgrillning, 

vi pratar brudar..alltså för att göra skillnad så att han kan bygga ett annat 

förtroende.. Hade jag varit professionell så hade jag kanske petat i vårdnaden av 

hans dotter och då försvinner litegrann den här grejen som ska få honom ut från 

en institutionalisering i nån mån (intervjuperson 6). 

 

Ingen av de intervjuade likställer uppdraget som kontaktperson med ett vanligt 

lönearbete, även om man får en ersättning för uppdraget. De tre som arbetar inom en helt 

annan bransch till vardags upplever en stor skillnad mellan arbetet och uppdraget som 

kontaktperson, de beskriver dem som helt olika världar. De som till vardags arbetar med 

människor beskriver att relationen i ett kontaktpersonsuppdrag skiljer sig i sättet att 

förhålla sig: 

 

Dom här människorna jobbar jag med varje dag, man skapar en annan relation, 

jag ska vara professionell, men man går inte in i relation som kompisar och som 

vän, man gör aldrig det. Och jag har jobbat med dom här människorna i nio år, 

måndag till fredag  … Jag pratar aldrig efter dom efter arbetsdagens slut. Om det 

är något så får man ta det dagen efter (intervjuperson 8). 

 

I uppdraget som kontaktperson är man själv och även därför blir relationen annorlunda 

jämfört med relationerna man har på sin arbetsplats menar flera av de intervjuade: 

 

Här jobbar man med 10-15 i taget och i där har du en liksom. Det blir ju 

mera..som jag sa inledningsvis, jag tar ju till mig dom här ungdomarna, det blir 

som..man får ju nån form av föräldraroll för dom. Det har jag ju inte på samma 

sätt med skolgrupper, då är det lärare. Här är jag ju inte lärare med den som jag 

har uppdrag till, även om jag kan vara lärare eller mästare, nej du får mer som en 

farsa (intervjuperson 5). 
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Eftersom relationen mellan kontaktperson och den som får stödet blir personligare 

jämfört med en professionell relation innebär att det ställs andra krav på kontaktpersonen: 

 

Jag är mer beroende av att ha en god relation, även om man behöver ha det som 

professionell också, men du har nånting annat att luta dig mot på nåt sätt. Nu blir 

det ju mer hur jag är som människa och vad jag vågar göra i det (intervjuperson 

3). 

 

Att kontaktpersonerna inte är professionell kan enligt en intervjuperson dock också 

innebära att insatsen inte får det status som den borde ha.  

 

5.2.4. Rollen som kontaktperson vs frivillig i andra sammanhang 
Det är flera av de intervjuade som också engagerat sig ideellt, både genom olika 

organisationer såsom idrottsföreningar och genom självorganiserade frivilliginsatser. Med 

andra ideella uppdrag menas insatser som görs enligt definitionen av ideellt arbete i 

befolkningsstudierna (SOU 1993:82). De görs frivilligt och kan vara fråga om många 

olika slags insatser, i både föreningslivet eller i exempelvis styrelser.  

Även om alla som intervjuats för denna studie betraktar sitt kontaktmannaskap i 

huvudsak som ett ideellt engagemang så menar de som har erfarenhet av andra ideella 

engagemang att rollen som kontaktperson skiljer sig i jämförelse med andra ideella 

insatser. Som kontaktperson gör man insatsen i sitt eget namn, blir utredd som sig själv 

och känner ett stort eget ansvar. De som gjort ideella insatser på andra håll anser att det 

finns skillnad mellan att till exempel vara kassör i de egna barnens idrottsförening och 

uppdraget som kontaktperson, även om båda är sätt att uttrycka ett engagemang. 

Skillnaden mellan andra frivilliginsatser och kontaktmannaskap beskriver de intervjuade 

som att i en organisation är man en bricka i spelet, ens egen insats hänger ihop med 

andras. I egenskap av kontaktperson står man ensam, vilket upplevs positivt och givande 

av intervjupersonerna: 

 

..jag satt i tekniska nämnden, det är helt andra saker, beslut om dagvatten och 

sånt, det är en annan dimension om samhället vi lever i. Men det var också bra, 

säkra upp att demokratin fungerar. Det jag tycker nu är att det här är ju lite rock 

and roll, egentligen gör man det ju lite grann själv då. Och när du ställde frågan 
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om man känner sig själv, så tycker jag nog att den kan vara ganska bra också i så 

mått att jag har ingen kristen förening eller Rädda barnen, utan det här är Micke 

(namnet utbytt) som engagerar sig utifrån bästa förmåga. Och det är kanske där 

energin uppstår för mig själv: shit, JAG gör nånting som är bra liksom 

(intervjuperson 6).   

 

En av de intervjuade engagerar sig även som vägledare för nyanlända ungdomar. Rollen 

som vägledare är inte lika privat som rollen som kontaktperson menar hon: 

 

När jag träffar ungdomarna så lämnar jag aldrig mitt privatnummer till dom, jag 

bara lämnar mitt mail. Behöver du hjälp så maila och så kan jag ringa, men jag 

vill inte bli störd på fritiden (intervjuperson 8). 

 

Samtidigt kan den formella inramningen av uppdraget som kontaktperson upplevas som 

begränsande och ansvarstyngt jämfört med andra ideella uppdrag. Som en av intervjuade 

som hade engagerat sig i dotterns idrottsförening: 

 

..eftersom det var ideellt så blir det kanske inte så mycket regler så det blir lite 

friare än som kontaktperson. För nu måste man ändå tänka till lite runt omkring, 

och det är en vuxen människa så relationen kanske blir annorlunda. Där var det 

ju mer att man skulle hjälpa till med lotter och arrangemang så det blir en annan 

grej (intervjuperson 1). 

 

5.3. Relationen till socialtjänsten 
De intervjuade kontaktpersonerna hade varierande erfarenheter av kontakten med 

socialtjänsten och eftersom kontaktpersonerna är kopplade till olika kommuner kan man 

förmoda att rutinerna ser olika ut i olika kommuner. En del har täta och regelbundna 

uppföljningar medan andra uppger att de behöver själva ta kontakt med socialsekreteraren 

när avtalstiden börjar närma sig sitt slut. Generellt sett är kontaktpersonerna nöjda med 

den kontakt de har på socialtjänsten även om upplevelsen ofta är avhängigt av relationen 

med den egna socialsekreteraren.  

Socialtjänsten har väldigt liten påverkan i uppdragen som kontaktpersonerna har, de 

sätter oftast ramarna men innehållet får kontaktpersonerna själva bestämma över. Alla ser 

positivt på det och de flesta är nöjda med att veta vem man kan vända sig till ifall de 
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stöter på problem i uppdraget. Kontaktpersonerna beskriver sig som relativt frikopplade 

från socialtjänsten och upplever inte att de själva är en del av socialtjänsten.  

5.3.1. Introduktion till uppdraget 
Alla intervjupersonerna hade en positiv upplevelse av rekryteringsintervjun. Från 

socialtjänsten fick de också information om praktiska ting såsom arvode och sekretess. 

För de som inte haft en föreslagen person att bli kontaktperson för blev matchade av 

socialsekreteraren och de fick kort bakgrundsinformation om den person de skulle bli 

kontaktperson för. Socialsekreteraren ordnade ett första möte och efter mötet fick både 

den blivande kontaktpersonen och den som skulle få stödet tid att känna efter. Om båda 

var positiva till fortsatt kontakt, skrev socialsekreteraren ett uppdrag till kontaktpersonen 

där syftet med insatsen framgick och hur många timmar i månaden uppdraget omfattade. 

För många av de intervjuade betyder avtalet endast ramar för ett uppdrag, de beskriver att 

de i verkligheten lägger ner betydligt mera tid än avtalat eftersom de blir engagerade och 

själva vill göra mer.  

Ingen av de intervjuade har fått någon utbildning inför uppdraget som kontaktperson 

och de flesta ser inte heller att de hade behövt det, särskilt de som arbetat med liknande 

frågor genom sitt lönearbete. En relativt nybliven kontaktperson hade dock önskat mer 

stöd i början av uppdraget: 

Jag tycker att man skulle haft mer grundläggande innan man går och jobbar. 

Kanske om man träffas varannan månad mellan kontaktpersoner eller få fråga 

socialsekreteraren. Att man inte bara hör av sig när det är något problem, man 

kan även stämma av lite (intervjuperson 1). 

 

5.3.2. Kontakten under uppdraget 
I vissa kommuner har man börjat med tätare uppföljningar vilket generellt uppskattas. 

Inte nödvändigtvis för att kontaktpersonerna känner ett behov av det själv utan för 

socialtjänstens egen skull, att de ska få vetskap om att insatsen går åt det håll som de 

önskar. De flesta intervjuade upplever att de får det stöd de vill ha av socialtjänsten och 

behöver egentligen inte så mycket kontakt med dem. Det man behöver och vill ha är ett 

namn på den som de kan kontakta för att diskutera uppdraget, och att socialsekreteraren 

är intresserad av hur det går.  

 



 

 

 

45 

 

Jag skulle velat haft ett namn iallafall. Nån som jag visste var lite ansvarig för 

mig. Som jag skulle kunna ringa och bolla om jag behövde. Och sen kan jag tänka 

att det kunde vara trevligt..som socialtjänst har man inte så mycket att laborera 

med att ge uppskattning men till exempel nån liten föreläsning eller nåt forum att 

träffa andra kontaktpersoner..det hade kunnat vara trevligt (intervjuperson 3). 

 

Hälften av de intervjuade har blivit inbjudna till föreläsningar eller andra träffar som 

socialtjänsten ordnat för kontaktpersoner. Även om några av dem aldrig gått på sådana 

träffar uppskattar alla att sådant ordnas. Den andra hälften som aldrig fått inbjudningar till 

fortbildningstillfällen har olika syn på detta beroende av om man själv är intresserad av 

att delta i sådana tillfällen eller inte.  

Erfarenhetsutbyte med andra kontaktpersoner är något som flera av de intervjuade 

skulle uppskatta, även om ingen har erbjudits något sådant. Det uppfattas som den 

stödform som skulle kännas relevant och givande eftersom sekretessen som 

kontaktpersonerna omfattas av förhindrar dem att prata med andra utomstående, 

kontakten med socialtjänsten är knapp och att träffa andra kontaktpersoner skulle kunna 

innebära hög igenkänning i knepiga situationer.  

5.3.3. Medborgarinsyn 
Med medborgarinsyn menas här den information som en kontaktperson får om hur en 

myndighet arbetar som denne inte skulle fått i egenskap av privatperson. Den kan bidra 

till att upptäcka eventuella systemfel och felaktigheter i myndigheternas agerande och 

även ha en demokratisk funktion genom att vanliga medborgare får insyn i hur 

myndighetsvärlden fungerar.  Medborgarinsyn redovisas här trots att den inte direkt 

belyser studiens frågeställning men för att den ger ett annat perspektiv på 

kontaktpersonsuppdraget som helhet. De intervjuade har fått en inblick i hur 

socialtjänsten fungerar, den inblicken hade de inte fått utan sina uppdrag som 

kontaktpersoner.  

De kontaktpersoner som haft flera uppdrag, uppdrag från olika kommuner eller 

uppdrag under lång period har också skaffat sig insyn i både tid och rum. Det är förstås en 

begränsad insyn och många av de intervjuade uppger att de egentligen vet väldigt lite om 

hur allting fungerar. Men det många har fått erfara är handläggarbyten, både för sin egen 

del och genom dem de är kontaktpersoner för. Byte av socialsekreterare innebär att 

kontaktpersonerna får en ny person att förhålla sig till och skapa en relation till. Börja om 
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på nytt såsom flera beskriver. Socialsekreteraren är för de intervjuade kontaktpersonerna 

ofta den enda personen som de kan diskutera sitt uppdrag med. En av de intervjuade har 

haft uppdrag som kontaktperson åt samma person i sex år och upplevt flera 

handläggarbyten. Hur mycket socialtjänsten är involverad i uppdraget beror på kemin 

mellan henne och handläggaren: 

 

Vissa handläggare som jag haft, så har jag känt att de haft förtroende för mig, jag 

har haft..två handläggare där vi kom väldigt nära, jag kände mig trygg med dom 

jag kunde ringa dom jag kunde fråga dom utan att vara rädd. Men med andra 

handläggare, vi har inte skapat en sån relation, och man tar lite mer avstånd, man 

känner sig mer försiktig då, vill inte ringa lika mycket. Men dom två som varit bra 

och långvariga, jag har mått bra och jag har känt mig trygg med dom och haft 

förtroende att dom verkligen velat hjälpa till (intervjuperson 8). 

 

En annan inblick som vissa av kontaktpersonerna har fått är att det kan vara många olika 

professionella inblandade i en persons liv. En av de intervjuade beskrev hur han saknar 

samverkan mellan dessa professioner och sin egen insats: 

 

Vi hade ett möte på skolan, och pratade om det och då var de tydliga med att jag 

skulle jobba med det sociala inte med skolan. Och då sa jag "fine, då gör vi så" 

men jag tycker att jag är en outnyttjad resurs. Och det är lite slappt med 

återkoppling och att man ställer krav på honom och att vi samverkar kring honom. 

Men nu är det lite grann att mamman gör det, jourmamman ger honom mat, 

skolan tar hand om det, jag gör det sociala, jag hade mer velat se samarbete. Och 

att sätta mål för honom och sen jobba mot samma mål (intervjuperson 4). 

 

De som har haft uppdrag som kontaktpersoner i decennier beskriver också hur de upplevt 

arbetssättet på socialtjänsten förändras under åren. Till exempel berättar en av de 

intervjuade som haft uppdrag i 20 års tid hos samma socialtjänst att det förr i tiden fanns 

socialsekreterare som hade ansvar för både klienten och kontaktpersonen medan det nu är 

mer specialiserat och uppdelat på olika handläggare. Enligt honom var det lättare att få till 

ett samarbete tidigare då: 

 

Alltså dom tidigare socialsekreterarna som nu pensionerat sig, träffade jag mera. 

Dom var mer engagerade och dom förstod vad jag la ner och vad jag gjorde.  … 
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Men de har gått i pension så nu är det mera att jag känner ingen egentligen. Får 

bra telefonsamtal och råd om jag måste ha. Men det är inga relationer som jag 

hade tidigare (intervjuperson 2). 

 

En annan skillnad mellan förr och nu som lyfts av en annan kontaktperson som haft 

uppdrag för olika socialtjänster under tio år är uppföljningen. Han beskriver att insatsen 

följs upp mycket noggrannare idag jämfört med när han började: 

 

Jag tycker det är stor skillnad nu mot förr, man följer upp mycket mer nu tycker 

jag på ett tydligare sätt än vad man gjorde tidigare. Jag upplevde det något mer 

slappt, om jag säger så, kring tio år sen då man hade nåt uppföljningsmöte men 

nu har det varit väldigt intensivt med uppföljningsmöten i början, vilket är väl bra 

(intervjuperson 4). 

  

De flesta av de intervjuade hade inte någon tidigare erfarenhet av socialtjänsten innan de 

blev kontaktpersoner, några hade det genom sina arbeten i en professionell roll. De flesta 

uppgav att uppdraget som kontaktperson hade ändrat deras uppfattning om socialtjänsten. 

Fyra intervjupersoner hade ingen tidigare erfarenhet av socialtjänsten och alla fyra 

berättade att deras syn på socialtjänsten är mer positiv nu än den var innan. Det beror på 

att de i socialtjänsten mött engagerade socialsekreterare som vill göra gott, att 

socialtjänsten inte är så fyrkantig som de hade trott och att de insett vilket svårt och 

ibland otacksamt uppdrag socialtjänsten har. Två som hade erfarenhet av socialtjänsten 

sedan tidigare, en genom att ha arbetat som socialsekreterare själv, den andra genom att 

ha arbetat inom barn-och ungdomspsykiatrin och därigenom haft kontakt med 

socialtjänsten, har genom sina kontaktpersonsuppdrag fått ett annat perspektiv för 

socialtjänsten:  

  

..alltså jag förstår ju å ena sidan varför dom inte hör av sig, för att det finns annat 

som trycker på ett annat sätt. Så jag förstår ju det. Men..jag tycker ändå inte att 

det är bra. Det är bra på det sättet att få perspektiv på hur man kan uppfatta 

socialtjänsten jämfört med när man jobbar i det. Men visst, nu kan jag själv tänka 

tillbaka sådär "uh, hur hanterade jag den uppdragstagaren" och vad jag bara lät 

dom vara liksom och att det rullade på (intervjuperson 3). 
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..när man jobbade på BUP så tyckte man att soc inte gjorde det dom skulle. Och 

nu ser man att BUP gör inte det dom ska (skratt) så att det liksom två olika 

världar (intervjuperson 7). 

 

Resultaten av intervjuerna visar hur intervjupersonerna har upplevt sin väg in och i 

kontaktmannaskapet. I detta kapitel har redovisats vad det innebär att vara kontaktperson, 

vilka faktorer har betydelse för uppbyggandet av den egna rollen, hur rollen särskiljer sig 

från andra välbekanta roller som intervjupersonerna har och hur relationen till 

socialtjänsten upplevs. Närmast kommer resultaten att analyseras utifrån studiens 

frågeställningar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

49 

 

6. Analys 
 

I denna studie har åtta personer intervjuats om hur de upplever och skapar sin roll i 

uppdraget som kontaktpersoner. I det föregående kapitlet har det empiriska materialet 

presenterats utifrån de teman som intervjuerna kretsat kring. I detta kapitel kommer 

materialet att analyseras utifrån studiens frågeställningar om hur kontaktpersonerna 

definierar karaktären av sitt uppdrag, hur rollen som kontaktperson skapas och slutligen i 

vilka samhällssektorer kontaktpersonerna rör sig i genom sina roller.  

Förståelsen för hur kontaktpersonerna definierar sitt uppdrag och vad den betyder för 

dem analyseras med stöd av von Essens (2018) studie kring ideellt engagemang samt 

tidigare forskning om frivilliga samhällsarbetare. Att synliggöra hur kontaktpersonerna 

definierar sitt engagemang är avgörande för vidare analys om hur rollen skapas, utan en 

definition skulle begreppet roll bli otydligt. Efter att definitionen är fastställd analyseras 

rollen utifrån Goffmans (2014) och Moxnes (2008) rollteorier i syfte att skapa insikt i hur 

rollen konstrueras och hur den fungerar. Att förstå hur rollen skapas leder till att vi kan 

betrakta den från ett perspektiv som inte längre enbart är kontaktpersonernas eget. Det 

möjliggör vidare analys i vilka samhällssektorer rollen som kontaktperson kan röra sig i. 

Den analysen utgår från den samhällsmodell av Wijkström och Lundström (2002) som 

presenterats i den teoretiska genomgången  

6.1. Definitionen av uppdraget som kontaktperson  
När jag frågade intervjupersonerna om deras kontaktmannaskap är ett frivilligt 

engagemang var det många som tvekade, de får ju ersättning för sitt engagemang och de 

är inte heller aktiva genom någon förening. Efter att ha funderat ett tag var alla ändå eniga 

om att bara man bortser från arvodet så är själva engagemanget frivilligt.  

 

Denna ambivalens är lätt att förstå, för även om frivilligt arbete enligt 

befolkningsundersökningarnas definition kan utföras mot ett symboliskt arvode så visar 

von Essen (2008) att en av faktorerna till människors frivilliga insatser är att det just är 

oavlönat. Och visst kan det vara en hårfin gräns mellan vad som betraktas som arbete och 

frivilligt arbete, det skulle vara möjligt att försörja sig på uppdrag som frivillig 

samhällsarbetare om man åtog sig tillräckligt många uppdrag. Utifrån materialet vill jag 

dock hävda att man det inte är pengarna i sig utan vilken betydelse de har för personen 

som borde ha betydelse i frågan. För de flesta intervjuade har pengarna de får för sitt 
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uppdrag ingen ekonomisk betydelse för dem själva och därmed utgör inget motiv i sig. 

Däremot beskrivs arvodet som en symbol för kontinuiteten genom att den säkrar 

kontakten under den avtalade tiden. För kontaktpersonerna är det också ett sätt att visa att 

de tar sitt åtagande seriöst. För en av de intervjuade hade pengar betydelse i början då 

denne var ute efter ett extrajobb. Men nu, femton år efter första uppdraget, hade arvodet 

ingen betydelse.  Också några av de som hade blivit tillfrågade att bli kontaktpersoner till 

personer de hade (oftast) professionell relation till, uppgav att de förmodligen inte hade 

ställt upp utan någon ersättning alls. Däremot var det inte pengarna som gjorde att de tog 

emot uppdraget utan relationen till personen de skulle fortsätta stödja. De hade haft en 

positiv relation och personen ville fortsätta vara engagerad i form av kontaktperson.  

De som inte hade någon att bli kontaktperson för utan anmälde intresse till 

socialtjänsten drevs framför allt av en känsla av solidaritet. I likhet med von Essens 

(2008) resultat om att engagera sig frivilligt är ett sätt att visa sitt personliga engagemang. 

När man har möjlighet att hjälpa så bör man. Flera berättade att de hade haft tankar på 

detta under flera år men väntat på rätt tillfälle. Uppdraget som kontaktperson upplevs inte 

heller ta alltför mycket tid i anspråk och är därför möjlig att kunna engagera sig i. Här kan 

man prata både altruistiska motiv och egoistiska motiv. Viljan att hjälpa en annan 

människa behöver också passa in i ens övriga liv för att kunna ge en tillfredsställelse.  

Ett av temana för människors frivilliga engagemang är att det är just frivilligt. Man är 

inte bunden vid avtal och kan känna en frihet i att helt ägna sig åt sitt engagemang. Även 

om kontaktpersonerna skriver på ett avtal i början av uppdrag, och erhåller ersättning för 

sitt engagemang, upplever de intervjuade sitt uppdrag som frivilligt. Även de som hade en 

tidigare professionell relation med personen i fråga upplevde att de i egenskap av 

kontaktperson var fria, de behövde inte agera utifrån sitt yrkeskunnande utan som 

medmänniskor. De som blev kontaktpersoner åt personer som socialtjänsten valde åt dem, 

beskrev att socialsekreteraren hade varit måna om att detta var ett uppdrag som de ville 

åta sig. Kontaktpersonen och den de stödjer fick träffas en gång för att sedan besluta om 

fortsättning, vilket gav en känsla av frivillighet för både kontaktpersonen och den de 

möter.    

En annan intressant fråga är varför man fortsätter att vara kontaktperson, år efter år, ta 

nya uppdrag när de gamla har avslutats. Går inte känslan av att vilja göra nytta över efter 

ett tag? Utifrån intervjuerna är svaret att känslan av solidaritet verkar övergå till ett 

personligt engagemang som i sin tur visar sig på olika sätt. Erfarenheten av tidigare 
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uppdrag blir beviset på att ens insats verkligen gör nytta och man blir stärkt i sin roll. 

Relationen mellan kontaktperson och den enskilde är från början konstlad och ojämlik, 

man har inga naturliga ramar för vare sig en vänskaps-eller yrkesrelation. Om relationen 

upplevs som positiv, släpper kontaktpersonen ofta in personen i sitt privata liv. Det kan 

handla om att personen blir introducerad i kontaktpersonens familj eller att de blir mer 

förtroliga med varandra. Då kan känslan av att man får mycket tillbaka uppstå, eftersom 

rollen skiftar karaktär från en stödjare till något som mer liknar vänskap. Den verkar även 

ha positiva effekter på insatsen som helhet, enligt Franzéhns (2015) studie var det just 

relationen mellan kontaktperson och den unge som hade en helt avgörande betydelse för 

om insatsen blir positiv. Kanske är det erfarenheter av dessa relationer som motiverar till 

att ta nya uppdrag som kontaktperson, att relationerna har blivit en del av ens personliga 

liv.  

Flera av de intervjuade uppger att motivet att vara kontaktperson är densamma som i 

början av uppdraget, det är ett uttryck för ett personligt engagemang. Men motivet kan 

även upplevas som mer nyanserat i och med att man känner sig tryggare i sin roll och har 

fått uppleva att ens insatser verkligen gör skillnad. De som varit kontaktpersoner i 

decennier pratar med självklarhet om hur uppdragen fungerar för dem själva och att de 

fått självkännedom om vilka slags uppdrag som passar för dem. Kontaktpersonerna får 

också insyn i att det finns många som behöver stöd i samhället och att de själv kan 

påverka det. Den insikten leder till att man fortsätter, en del vill till och mer engagera sig 

än mer och involvera sina nära i engagemanget. 

Ett av temana för vad som motiverar människor att göra ideella insatser är att det ger 

gemenskap. Kontaktpersonerna gör sina insatser själva, inte som representanter för en 

frivilligorganisation och saknar därmed helt den gemenskap en sådan koppling kunde ge. 

Ändå är det ingen av de intervjuade som upplever uppdraget som ensamt i någon negativ 

bemärkelse. Tvärtom så är uppdraget som kontaktperson snarare stärkande för individen 

på grund av det individuella ansvaret. Det är också ett uppdrag som man aktivt söker för 

att det just är ett individuellt åtagande. De flesta av de intervjuade berättade att de inte har 

behov av mer utbildning eller handledning från socialtjänstens sida även om de 

uppskattade sådana initiativ från socialtjänstens sida. En stödform som flera kunde tänka 

sig delta i var träffar med andra kontaktpersoner. Det är tydligt att ingen av de intervjuade 

har blivit kontaktperson för gemenskapens skull och det är ingen drivkraft för 

engagemanget. Detta kan åtminstone delvis bero på uppdraget, för att få till en 
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gemenskap kontaktpersonerna emellan skulle initiativet behöva komma från 

socialtjänsten, det är bara de som har vetskap om vilka kontaktpersonerna är. Ingen av de 

intervjuade kontaktpersonerna hade blivit bjudna på en sådan träff, vilket tyder på att 

sådana inte brukar anordnas av socialtjänsten. Skulle det finnas ett forum för 

kontaktpersonerna att träffas och utbyta erfarenheter är det, åtminstone teoretiskt möjligt, 

att det skulle kunna bidra till att också gemenskap kunde vara en viktig faktor för 

kontaktpersonernas engagemang.  

Hittills har vi sett att engagemanget som kontaktperson har både likheter och 

skillnader med det ideella engagemanget i överlag. Som kontaktperson vill man göra gott 

för andra människor, det är ett sätt att uttrycka sitt personliga engagemang och 

kontaktpersonerna upplever i likhet med andra som engagerar sig ideellt att 

engagemanget är frivilligt. Åtminstone är själva engagemanget frivilligt, även om det 

underskrivna avtalet och den ekonomiska ersättningen innebär ett ansvar att fullfölja 

uppdraget. Skillnaderna mellan ideellt engagerade och kontaktpersonerna består i att 

uppdraget inte är oavlönat samt att det inte erbjuder en gemenskap. Det är också på grund 

av dessa faktorer som kontaktpersonerna upplever engagemanget som personligt, den 

ekonomiska ersättningen innebär att de känner ett större personligt ansvar för uppdraget 

och avsaknaden av gemenskap sätter större fokus på att det är de själva som ska utföra 

uppdraget. I ljuset av denna ram kan definitionen av kontaktpersonernas engagemang 

betraktas som både ideellt och som ett personligt åtagande. Denna definition påverkar i 

sin tur kontaktpersons roll, den blir påverkad både av de faktorer som likställer 

engagemanget med andra ideella engagemang och av dem som skiljer dem åt. I nästa steg 

analyseras hur rollen som kontaktperson skapas.  

 

6.2. Skapandet av rollen som kontaktperson 
Att vara kontaktperson är att ha på sig en roll, och Goffman menar att rollen består av 

förutbestämt handlingsmönster men för kontaktpersoner finns det inga färdiga 

instruktioner. De som intervjuats i denna studie har inte heller erbjudits stöd för detta 

syfte från socialtjänstens håll utan fått skapa sina egna roller. Oklarheten kan medföra att 

kontaktpersonen känner sig osäker på var gränserna för uppdraget går, särskilt i början av 

uppdraget. Några av de intervjuade berättade hur de i början hade känt ett behov av att 

vara tydliga med sina roller gentemot den de ska vara stöd för men att den förändrats efter 

att uppdraget pågått under en tid. Därför kan rollen som kontaktperson, för att använda 
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Moxnes (2008) definition, i början betraktas som en ytroll, som en roll som bara finns på 

ytan. Denna ytroll kan för nya kontaktpersoner tänkas vara diffus eftersom introduktionen 

in i uppdraget handlar om ramarna och innehållet snarare än rollen i sig. Goffman (2014) 

skriver om fasader som vi väljer för att framstå så som vi vill visa oss. Där öppnar sig en 

möjlighet för kontaktpersonerna att själva välja den fasad som de bedömer bäst motsvarar 

det stödbehov som personen har. Ytrollen övergår därmed till en samspelsroll där rollen 

skapas och formas efter samspelet mellan kontaktpersonen och den denne är stöd för. 

Vem man blir i en situation är alltså beroende av interaktionen mellan personen och den 

andra, därför benämner kontaktpersonerna sina roller med olika begrepp som till exempel 

förebild, myndig kompis eller farsa.  

Befinner man sig länge i samma samspelsroll menar Moxnes (2008) att man börjar 

identifiera sig med rollen. De intervjuade kontaktpersonerna som hade haft flera uppdrag 

under längre tid pratade om sina roller på liknande sätt, de gav intryck av att vara trygga i 

sina roller och visste hur de själva vill framstå som kontaktpersoner. Goffman (2014) 

menar att aktiviteten blir meningsfull för andra när man lyckas förmedla det man vill 

under interaktionen. Kontaktpersoner som har haft flera eller längre uppdrag lär sig vilken 

position de ska inta i rollen för att lyckas: ”Den unge är jag farsa för, han har ingen farsa 

och han behöver en. Det är allt han behöver. Den äldre är jag vän med.”. De skapar 

mening genom att anpassa rollen till mottagarens behov. På detta sätt lär de sig om sina 

egna styrkor och kan välja sådana uppdrag som skapar mest mening. De befäster sin roll 

som kontaktpersoner för sig själva och har därmed en tydlig bild på hur samspelet 

behöver ske för att insatsen skulle leda dit de vill.   

Insatsen kontaktperson är individuell, både för den som får stödet och den som ska ge 

stödet. I rollen som kontaktperson är man ensam. Enligt Goffmans (2014) teori är teamet 

en betydelsefull faktor i rollskapandet, den kan både säkerställa att man agerar enligt 

uppgift och på samma gång förminska möjligheterna att agera som sig själv. Det team 

som finns runt kontaktpersonen utgörs oftast av en eller två socialsekreterare, ingen hade 

någon kontakt med andra kontaktpersoner. Även om några beskrev att uppföljningarna 

med socialtjänsten numera sker tätare, uppgav de flesta kontaktpersonerna i studien att 

socialtjänsten har en minimal inverkan på deras uppdrag. Alltså finns teamet i periferin 

för kontaktpersonerna. När teamets roll är att säkerställa att man agerar som man 

tillsammans har bestämt innebär det att kontaktpersonerna tvingas fatta beslut själva 

baserat på sina egna kompasser. Frånvaron av ett team kan leda till att den som agerar får 
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och tar en större roll än vad som avtalats. Detta visar sig i intervjuerna till exempel genom 

att kontaktpersonerna inte håller sig till de angivna ramarna utan lägger ned många fler 

uppdragstimmar än avtalat. Det kan i sin tur stärka känslan av att uppdraget är ett 

personligt engagemang, vilket är en av fördelarna med engagemanget som kontaktperson 

för de intervjuade. De har en stor påverkan att besluta om vad de själva vill göra i och av 

rollen som kontaktpersoner, de väljer själva vad de vill visa upp.  

När teamet inte är starkt kan det dock innebära svårigheter i att dra gränser för sitt 

uppdrag visar resultaten i denna studie. Liknande resultat finns i andra studier med andra 

frivilliga samhällsarbetare såsom gode männen och stödpersonerna. Enligt Goffman 

(2014) skapar undanhållandet av teamets ståndpunkt osäkerhet kring den gemensamma 

linjen och leder till att personen inte kan hävda sitt eget jag. När teamet som för 

kontaktpersonerna utgörs av socialsekreteraren inte är instruerande och tillgängligt skapar 

det osäkerhet kring vilken mandat kontaktpersonen har. Flera av de intervjuade har 

upplevt situationer där de behövt ta ställning i frågor som inte går i linje med det uppdrag 

de fått från socialtjänsten. Om den som kontaktpersonen stödjer eller dess anhöriga har 

felaktiga förväntningar på vad kontaktpersonens roll är kan man likt Goffmans (2014) 

sjuksköterskestudie anta att det skapar frustation hos den som ska få stödet. Och eftersom 

rollen som kontaktperson är att betrakta som en samspelsroll kan denna frustation komma 

att påverka relationen mellan kontaktperson och den enskilde. I intervjuerna har det blivit 

tydligt att förtroende är en viktig aspekt i relationen mellan kontaktpersonerna och den 

enskilde och den skapas genom att vara transparenta gentemot den de stödjer. För att 

kunna göra det behövs instruktioner från teamet om vad den egna rollen är.  

Man kan också fundera på vad ett starkare team skulle kunna innebära för insatserna, 

om kontaktpersonerna hade mer stöd, tydligare riktlinjer och ett eget ”team”. Fördelen är 

att insatsen i sig skulle kunna få en synligare och tydligare position och därigenom få 

förutsättningar att utvecklas. Med teamet skulle rollen som kontaktperson antagligen bli 

mer styrd och risken är att gränsen mellan professionell och lekman skulle kunna suddas 

ut. Kontaktpersonerna skulle i högre grad anamma socialtjänstens vokabulär och till slut 

skulle det kunna krävas en professionell utbildning för att ens kunna få ett uppdrag för att 

kunna anpassa sig efter teamets förväntningar. Detta har förstås på ett sätt redan skett 

genom införandet av de särskilt kvalificerade kontaktpersonerna som behöver ha en viss 

utbildningsbakgrund och de har ett tydligare behandlingsuppdrag. I intervjuerna i denna 

studie har det framkommit att ingen av kontaktpersonerna känner sig som en del av 
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socialtjänsten, och ingen ser det som något att sträva efter heller. Få efterfrågar 

utbildning, däremot ett namn som de kan vända sig till vid behov. Den stödform som 

skulle kunna tilltala kontaktpersonerna är träffar med andra kontaktpersoner, då de 

upplever att ett utbyte av erfarenheter skulle kunna kännas meningsfullt. I ett sådant 

sammanhang skulle ett team kunna skapas, enligt Goffman (2014) är teammedlemmarna 

beroende av varandra och skapar en god sammanhållning. Kanske skulle 

kontaktpersonerna känna sig än mer engagerade då de utöver att göra nytta för andra och 

visa sitt personliga engagemang även skulle kunna känna gemenskap med andra 

kontaktpersoner.  

Kontaktpersonerna tar det ideella och personliga engagemanget med sig in i skapandet 

av rollen genom att de anpassa rollen till att kunna göra nytta för den de stödjer och utan 

att omgärdas en gemenskap med andra frivilliga. Avsaknaden av gemenskapen, eller 

”teamet” som diskuterats i detta kapitel, medför både positiva aspekter som att man får ta 

ett stort individuellt ansvar och negativa som osäkerhet i rollens gränser. Med 

utgångspunkt i definitionen av uppdraget och hur rollen är uppbyggd tas det nu ett kliv 

utåt för att kunna betrakta kontaktpersonernas position i samhället. 

 

6.3. Kontaktperson i samhällssfärernas gränsland  
För att förstå var i samhället kontaktpersonerna positionerar sig görs nu en kort analys 

utifrån ett samhällsperspektiv med stöd av den modell av Wijkström och Lundström 

(2002) som presenterades i början av uppsatsen. I den delas samhället in i fyra olika 

sfärer, civilsamhällesfären, familje-och samlivssfären, statliga sfären samt 

näringslivssfären. Jag kommer även att återgå till Goffmans (2014) teori om roller för att 

förklara vilka faktorer som påverkar rollens rörelse i de olika sfärerna.   

Intervjupersonerna i studien resonerade kring likheter och olikheter mellan rollen som 

kontaktperson och rollen som representant ur olika sfärer. Andra ideella uppdrag 

representerade civilsamhällesfären, rollen som kompis familje-och samlivssfären och 

representant av socialtjänsten den statliga sfären. Den enda sektorn som tedde sig svårt att 

finna en lämplig roll ifrån var näringslivssfären. Den hade emellertid kunnat vara en del i 

uppsatsen om till exempel någon av de intervjuade kontaktpersonerna hade haft 

uppdraget genom ett privat företag. Rollen som kontaktperson beskrivs inte som ett 

arbete, varken som en del av socialtjänsten eller i jämförelse med det egna lönearbetet. 

Den är inte heller att likställa med vänskap och den är olik andra typer av ideella 
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engagemang som flera av de intervjuade hade erfarenhet av. Den har dock flera 

beröringspunkter med dessa roller i olika sfärer men att de helt och hållet fastnar i någon 

av sfärerna beror på flera faktorer.  

Rollen som kontaktperson blir inte en del av familje-och samlivssfären på grund av, 

för att använda Goffmans uttryck, framträdandet av rollen. I sin roll väljer man en den 

fasad som man vill visa upp, i början av uppdraget är fasaden mer strikt och även om den 

kan bli lite flexiblare skiljer den sig dock alltid från en vänskapsfasad. Relationen har en 

avgörande betydelse för att kontaktpersonen inte hamnar i denna sfär. Kontaktpersonen 

och den enskilde är aldrig jämbördiga i relationen, och det är just jämbördigheten som 

annars förknippas med en privat vänskaps-eller familjerelation. Det finns dock exempel i 

empirin på att när rollen som kontaktperson har upphört, har relationen fortsatt i denna 

sfär.  

Att rollen inte heller helt hamnar i civilsamhällssfären beror på att kontaktpersonerna 

representerar sig själva, inte en organisation. Med Goffmans begrepp saknas det ett team 

här som skulle kunna bidra till att skapa den sammanhållning och gemenskap som 

karaktäriserar människornas ideella engagemang (von Essen 2008). I rollen som 

kontaktperson är man ensam, även om själva engagemanget upplevs som ideellt. 

Dessutom symboliserar den ekonomiska ersättningen en motsats till ideellt, inte bara för 

organisationer som arbetar med volontärer utan även för kontaktpersonerna själva.  

Rollen är inte heller att helt betrakta som en del av den statliga sfären, även om den är 

orsaken till att rollen ens finns. För intervjupersonerna är kopplingen mellan socialtjänst 

och kontaktperson en tunn linje som enbart blir synlig när det gäller formalia som 

uppdragsbeskrivning och uppföljning inför beslut. För att åter använda Goffmans termer 

så är det framför allt publiken som avgör här genom de förväntningar de har på 

kontaktpersonen. Intervjupersonerna betraktar sin roll som separat från myndigheten för 

att de ser rollen från publikens ögon, den de stödjer behöver inte en professionell till. 

Därmed behöver kontaktpersonen representera något annat. 

Som författarna för modellen med de fyra samhällssfären poängterade så är sfärerna 

sällan så skarpt indelade i verkligheten som i modellen. De menade att man som aktör 

inom en sfär kan även göra insatser i en annan sfär som t.ex. en frivilligorganisation som 

agerar som kund inom näringlivssfären när denne gör olika inköp. Kontaktpersonerna 

befinner sig redan i grunden i ett gränsland mellan den statliga och familjesfären utan en 

tydlig tillhörighet i endast ett av dem. Denna studie visar att kontaktpersonerna inte 
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befinner sig inom endast en sfär utan rör sig mellan olika och kan befinna sig i flera 

samtidigt. Det ger rollen både otydlighet men också frihet, såsom det beskrivits av 

intervjupersonerna i denna studie. Om det vidtogs åtgärder för att ändra på 

kontaktpersonernas definition av kontaktmannaskapet, som i denna studie argumenterats 

ha både en ideellt och personligt inslag, genom att till exempel få kontaktpersonerna 

känna gemenskap och närvaro av ett ”team” skulle det kunna leda till att de i större 

utsträckning skulle befinna sig i civilsamhällsfären. Men det är också möjligt att åtgärder 

som syftar till att öka närvaron av ett team likväl skulle kunna leda till en ökad 

professionalisering och kontaktpersonerna därmed rota sig i den statliga sfären. Det som 

avgör vilken inriktning det blir är synen på frivillighet inom socialtjänsten.  

 

6.4. Sammanfattande slutsats  
Denna studie har undersökt hur kontaktpersonerna definierar sitt engagemang, hur de 

skapar sin roll och vilken position rollen har i samhället. För de intervjuade 

kontaktpersonerna är kontaktmannaskapet framför allt ett ideellt engagemang som de 

utför som privatpersoner. I studien har det argumenterats för att engagemanget är både 

ideellt och personligt utifrån jämförelsen med studien om meningen av det ideella 

engagemanget för människor. Det finns likheter mellan engagemangen hos andra ideella 

och kontaktpersoner men även några olikheter. Att man inte upplever gemenskap är en 

skillnad, att man får ekonomisk ersättning är en annan. Dessa faktorer gör att 

engagemanget, förutom att uppfattas som ideellt även upplevs som ett personligt 

åtagande.  

Rollen som kontaktperson är otydlig, det finns inga fasta direktiv eller någon 

introducerande utbildning. Den introduktion som kontaktpersoner får handlar för det 

mesta om det innehåll som uppdraget ska fyllas med, inte om förhållningssättet. 

Kontaktpersonerna skapar därmed sin egen roll utifrån den bild de har av uppgiften och 

sitt motiv till att engagera sig. Till exempel utmärker sig ett av de viktigaste motiven till 

engagemanget för kontaktpersonerna, att hjälpa andra, i kontaktpersonernas handlingar 

och sättet de definierar sina uppdrag.  Rollen som kontaktperson utvecklas vidare i 

samspel med den man stödjer och i takt med att relationen fördjupas blir man tryggare i 

rollen. Hur personlig man blir i rollen är avhängig av den relation som byggs mellan 

kontaktperson och den de stödjer.  
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Det finns både fördelar och nackdelar med att kontaktpersonerna konstruerar sin roll 

själva, utan ett närvarande team. Nästan ingen av de intervjuade efterfrågar utbildning, de 

känner att de klarar av sitt uppdrag på egen hand. Detta tolkar jag som att de är trygga och 

nöjda med den roll de skapat och de lyckas leverera den roll de eftersträvar. Att de är 

ensamma i sina uppdrag ger dem mycket tillbaka i form av tillfredsställelsen av att ha 

hjälpt till och för den egna självkänslan och motiverar till fortsatt engagemang. Samtidigt 

skapar denna frihet osäkerhet i vissa situationer, bland annat vilken mandat man 

egentligen har i relationen med den de stödjer.   

När rollen analyseras utifrån Wijkströms och Lundströms (2002) modell visar det sig 

att kontaktpersonerna befinner sig i tre olika sfärer, i det statliga som ger dem uppdraget, i 

familje-och samhällssfären på grund av det personliga åtagandet och i civilsamhällesfären 

på grund av definitionen av karaktären av sitt engagemang. Samtidigt finns det 

begränsande faktorer som gör att de inte kan befinna sig i enbart en av sfärerna.   

Att synliggöra hur rollen som kontaktperson skapas kan leda till en större insikt i 

vilken typ av stöd kontaktpersonerna kan behöva för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt. Att kontaktpersonerna får det stöd som de behöver leder till att de i 

sin tur kan ge ett bra stöd för dem de stödjer.  
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7. Avslutande ord  

Flera av intervjupersonerna uttryckte efteråt att detta var första gången de pratade om sitt 

engagemang med någon, de hade inte reflekterat över sin roll tidigare. Det är möjligt att 

om vi hade gjort en uppföljande intervju, hade svaren kunnat vara annorlunda och andra 

faktorer hade kunnat visa sig vara viktiga. Och nog fanns det mer att prata mer om. Ett 

intressant ämne som inte fick mycket plats i denna studie men som flera av de intervjuade 

talade om är medborgarinsyn. Som kontaktperson får man insyn i den för övrigt stängda 

socialtjänsten, de flesta intervjuade svarade exempelvis att uppdraget som kontaktperson 

har förändrat deras syn på socialtjänsten i en mer positiv riktning. Kontaktpersonerna i 

studien berättade om erfarenheter både utifrån den egna kontakten med socialtjänsten 

samt den insyn de fick via dem de stödjer. Det vore mycket intressant att studera mer 

kring detta.  

Under studiens gång har det synliggjorts även andra områden som skulle vara 

intressanta att forska vidare kring. Dels vore det intressant att undersöka närmare vilken 

betydelse det privata engagemanget har för dem som utför insatserna. En stor del av 

frivilliga insatser görs genom olika organisationer men denna, liksom övriga frivilliga 

samhällsarbetares insatser är individuella. Med tanke på att det ibland görs olika försök 

att professionalisera, eller åtminstone semi-professionalisera dessa insatser, såsom är 

fallet med de särskilt kvalificerade kontaktpersonerna, vore det intressant att undersöka 

vad den ”vanliga”, medmänskliga aspekten bidrar med för dem som får dessa insatser. 

Har den något mervärde för den enskilde? 

Civilsamhällets roll i den sociala välfärden har på senare år fått en allt större plats och 

betydelse (jfr Linde & Scaramuzzino 2017 och Wijkström 2012). Det startas nya former 

av volontärskap och avtal sluts mellan kommuner och civilsamhällsorganisationer. Det 

höjs röster om att ideellt engagemang i välfärden bör uppmuntras mer. Men detta verkar 

inte gälla kontaktpersonerna som redan är etablerade i den sociala välfärden. Trots att 

lekmän funnits lika länge som myndigheten och deras stöd har varit populärt bland både 

mottagare och beslutsfattande myndighetspersoner. Enligt statistiken har användningen 

av insatsen kontaktperson befunnit sig i en nedförsbacke under de senaste tio åren. Istället 

har insatser utförda av professionella ökat i takt med ökade krav på evidensbaserade 

metoder. Det torde vara hög tid att rikta ljuset mot de befintliga frivilliga krafterna i 

välfärden för att det ska kunna ske en utveckling av dessa insatser och för att undersöka 
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vilken roll frivilliga ska ha i dagens socialtjänst. Med denna studie hoppas jag ha bidragit 

till att lyfta kontaktpersonernas perspektiv på rollen som frivillig i den svenska välfärden.    
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9. Bilagor 
BILAGA 1: Brev till respondenter 

 

 

 

 

Hej!    Stockholm 2019-02-20 

 

Jag heter Sini Teng och jag läser magisterprogrammet i socialt arbete vid Ersta 

Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Under våren ska jag skriva examensarbete som 

handlar om hur kontaktpersoner inom socialtjänsten ser på sin roll som kontaktperson. 

Jag söker därför efter personer att intervjua: unga som äldre, nya som erfarna 

kontaktpersoner. Det enda kravet är att du har pågående uppdrag som kontaktperson.  

 

Intervjun tar cirka en timme på en plats som vi kommer överens om. Intervjun spelas 

in men bara för denna studie och det är bara jag som kommer att ha tillgång till materialet 

som också förstörs efter att studien är gjord. Du kommer att vara anonym, i studien skrivs 

inga namn eller andra uppgifter som kan spåras till dig. Jag planerar att genomföra 

intervjuerna under mars.  

 

Intervjuerna kommer att ha avgörande roll för uppsatsen så jag hoppas på att du kan 

och vill delta! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sini Teng 
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BILAGA 2: Brev till socialsekreterare 

 

 

 

 

 

Till dig som arbetar med kontaktpersoner inom socialtjänsten: 

 

 

 

Hej!    Stockholm 2019-02-20 

 

Jag heter Sini Teng och jag läser magisterprogrammet i socialt arbete vid Ersta 

Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Under våren ska jag skriva examensarbete som 

handlar om hur kontaktpersoner inom socialtjänsten ser på sin roll som kontaktperson. 

Jag söker därför efter kontaktpersoner att intervjua: unga som äldre, nya som erfarna. Det 

enda kravet är att personen har pågående uppdrag som kontaktperson, för barn, ungdom 

eller vuxen, och att insatsen ges med stöd av SoL. Särskild kvalificerade kontaktpersoner 

är jag inte intresserad av i denna studie. 

Studien är inte en utvärdering av socialtjänstens arbete utan fokus ligger på hur 

kontaktpersonerna upplever sin roll. Studiens material kommer att bestå av 

kontaktpersonernas svar så det är viktigt för mig att komma i kontakt med möjliga 

personer att intervjua. Hoppas du kan sprida det bifogade brevet till kontaktpersoner, i det 

finns mer information om hur och när studien ska göras!  

Hör gärna av dig om du har frågor (eventuella frågor till högskolan hänvisas till min 

handledare Pelle Åberg: pelle.aberg@esh.se )! 

 

Stort tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Sini Teng 

mailto:pelle.aberg@esh.se
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BILAGA 3: Intervjuguide 

 

 

Bakgrund: 

-Namn 

-Ålder 

-Bostadsort 

-Yrke  

-Fritidsintressen? 

-Vad gör en kontaktperson? Hur brukar du beskriva det?  

-Hur länge haft uppdrag? Till hur många? 

 

Det pågående uppdraget: 

-Hur gick det till i början? Blev du intervjuad? Hur upplevde du 

rekryteringsprocessen? 

-Vad fick du för information när du började ditt uppdrag? 

-Hur var matchningen? 

-Hur var första gången ni träffades? Vad tänkte du? 

- Hur går det nu? Hur ofta träffas ni? Var? Vad gör ni?  

-Hur är relationen mellan dig och ”din ungdom” idag? 

 

Motiv till engagemanget: 

-Varför är du kontaktperson? 

-Vad hade du för förväntningar på att bli kontaktperson? 

-Är det ett ideellt engagemang? 

-Får du ekonomisk ersättning för att vara kontaktperson? Vilken betydelse har det för 

dig?  

 

Rollen som kontaktperson: 

-Hur är det att vara kontaktperson för dig? Svårt/lätt? Varför? 

-Är du nöjd med din insats? Varför/varför inte? 

-I vilka situationer visar sig din syn på din roll? Hur? 

-Har du hamnat i situationer där du känt dig osäker i din roll på något sätt? När, vilka? 
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-Hur har du löst det? 

-Vad betyder det för dig att ha uppdrag som kontaktperson? Vad får du ut av det 

engagemanget? 

-Hur är du som kontaktperson? Hur vill du vara? 

-Hur tror du att din ungdom ser på dig som kontaktperson? Hur skulle hen beskriva 

dig? 

-Hur ser du på din roll? 

-Vad är det som påverkar den synen? 

-Vem eller vilka påverkar din syn på din roll? 

-Många beskriver att det är ganska ensamt uppdrag att vara kontaktperson. Hur känner 

du? 

-Vem söker du stöd från när det gäller att vara kontaktperson?  

 

-Har det varit som du tänkte dig att vara kontaktperson? Hur skiljer det sig? Varför? 

-Hur ser du på att kontaktpersonerna är ”vanliga” människor och inte professionella? 

Vad finns det för för-och nackdelar kring det? 

 

Relation till socialtjänsten:  

-I vilken mån påverkar socialtjänsten ditt uppdrag?  

-Hur ser din och socialsekreterarens kontakt ut? Vad tänker du om det? 

-Hur blir du bemött av socialsekreteraren?  

-Vilken betydelse har socialsekreteraren i ditt uppdrag? 

-Hur tänker du kring stödet för dig som kontaktperson? Får du det behöver?  

-Skulle du vilja ha mer stöd (handledning, utbildning eller liknande)? 

 

Gränslandet: 

-Om du tänker på din nuvarande ungdom, vilken roll har du för honom/henne? Vän 

eller representant från socialtjänsten eller något annat? Hur visar det sig? Vad tänker 

du om det?  

-Du är inte anställd av socialtjänsten men inte heller någon från din ungdoms privata 

nätverk. Hur tänker du kring det? Har det funnits situationer där det visat sig på något 

sätt? Hur hanterade du det? 
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-Har uppdraget som kontaktperson förändrat din syn på socialtjänsten på något sätt? 

Hur i så fall? 

 

-Är det någon skillnad mellan att vara kompis och kontaktperson? Vad är den 

skillnaden? 

 

-Hur ser ditt ideella engagemang ut: är du engagerad i ideellt arbete? 

Om ja, hur skiljer det sig mot uppdraget som kontaktperson? 

 

-Arbetar du? 

Om ja, hur skiljer sig det från ditt uppdrag som kontaktperson? 

 

-Hur skiljer sig dina fritidsintressen från att vara kontaktperson? 

 

 

-Vad tänker du om att det finns en insats som kontaktperson?  

- Varför behövs det stödet? 

-Vem ska få det stödet? 

 

 

-Finns det något som jag inte frågat om? 

 

 


