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Abstract 
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The purpose of this study was to analyze how the key staff concept is used in residential care 

for children and young people and which role the key staff concept plays in the organization.  

The study was based on semi-structured qualitative interviews with six key staff and two 

managers from two different residential care facilities for children and young people. The 

theoretical perspective used was the neo-institutional theory and Hasenfeld´s term Human 

service organizations.  

One of the conclusions of the study was that the key staff describe that they have a central 

role when it comes to the treatment of the children. Another conclusion showed the variety of 

tasks that the key staff have, like the administrative work that they do. They also have an 

educational role, similar to the one that parents normally have which means that they are 

responsible of parenting the children. They also described themselves as a link between the 

children and their social network. The people interviewed justified the use of the key staff 

concept as it gives structure for the work, security to the children and serves as a guide on 

how to create and maintain relationships. The institutional processes shown in the key staff 

concept are: the coercive, which can be seen by the obligation to follow the treatment plans. 

The mimetic, since it exists only a few ways to organize the work and the normative which 

shows that their education and/or the level of education can affect the approach that they have 

towards the children.  

Keywords: Neo-institutional theory, human service organizations, residential care, key staff 

concept 

Nyckelord: Nyinstitutionellteori, människobehandlande organisationer, HVB, 
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Förord 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som har offrat dyrbar tid för 

att delta i vår studie. Utan er hjälp så hade denna studie inte varit genomförbar. Vi vill även 

passa på att tacka vår handledare Sofia Enell för sitt stora engagemang och stöd genom hela 

uppsatsprocessen. Vi kan inte med ord tacka för all konstruktiv kritik och vägledning som du 

har erbjudit oss. 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Enligt Socialstyrelsens rapport från 2013 så var omkring 29 600 barn placerade i någon form 

av heldygnsinsats under året 2012. Varje år tillkommer det ytterligare 9 300 barn och unga i 

placering och den största gruppen är ungdomar mellan 13 till 20 år, en grupp som upptar 

nästan 70 % av alla nyplacerade (Socialstyrelsen, 2013b). Placerade ungdomar beskrivs som 

en starkt selekterad grupp i samhället då de ofta har svåra uppväxtförhållanden, betydligt färre 

vänskapliga relationer och avsaknad av känslomässigt stöd från sina föräldrar och andra 

signifikanta vuxna. (Heron & Chakrabarti, 2003; Degner & Henriksen, 2007; Lagerlöf, 2012). 

Det finns en stark samvariation mellan placerade ungdomar och deras föräldrars 

socioekonomiska bakgrund (Franzén et al, 2008). Franzén, Vinnerljung och Hjern (2008) 

visade i sin studie att av barn till högutbildade, arbetande föräldrar blir en på 2 000 placerade, 

medan av barn med en ensamstående, arbetslös moder med försörjningsstöd blir istället en av 

sju placerade. Sammantaget indikerar studierna att de flesta placerade ungdomar kommer från 

en socialt problematisk uppväxt, något de även ofta återvänder till efter placering. 

En heldygnsinsats som barn och unga kan bli placerade inom är ett HVB, hem för vård eller 

boende. Ett HVB är ett boende som erbjuder vård och/eller behandling i samband med 

boende. Enligt Socialstyrelsen (2013b) finns omkring 700 HVB i Sverige och de bedrivs 

yrkesmässigt, antingen privat eller av kommuner/landsting och cirka hälften av dessa tar emot 

ungdomar med social problematik. Privata HVB måste ha tillstånd från Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) för att kunna bedriva boendet och det är även IVO som svarar för tillsynen 

av alla HVB (IVO, 2014). De barn och unga som placeras på HVB gör det antingen frivilligt 

genom socialtjänstlagen (SoL) eller genom tvångslagstiftningen lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Det finns olika skäl till placering, t.ex. problem i 

hemmiljö eller att den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk 

(Socialstyrelsen, 2013a). Som även tidigare nämnts så ligger ofta grundproblematiken hos 

placerade barn och unga i svåra uppväxtförhållanden och en avsaknad av positiva relationer 

till föräldrar och andra signifikanta vuxna i deras omgivning (Degner & Henriksen, 2007). 

Degner och Henriksen (2007) påpekar även att det finns skäl att anta att de ungdomar som 

innan placering inte har haft några bra relationer till föräldrar eller andra vuxna även kommer 

ha svårt att skapa en god relation till personal på institutioner. Detta ställer därför stora krav 
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på personalen att aktivt arbetar för att goda relationer skapas till dessa ungdomar (Degner & 

Henriksen, 2007). 

Forskning har visat att många HVB saknar de strategier och rutiner som behövs för att få en 

stark och enig personalgrupp. Bristen på detta gör det svårt för personalen att utföra det 

dagliga arbetet då det medför att det inte finns någon tydlig gemensam syn på hur behandling 

i sin helhet ska utföras (t.ex. en grundläggande teori och/eller gemensamma mål i 

behandlingen). En oenig personalgrupp leder ofta till negativa attityder gentemot kollegor 

som lätt även förs över till de boende och kan därför i sin tur påverka behandlingsresultatet. 

De institutioner som däremot har en stark och enig personalgrupp med tydliga interna 

riktlinjer och strategier visar sig ha betydligt bättre interaktion med de unga, vilket även ofta 

visar sig positivt i behandlingsresultaten (Ahonen & Degner, 2013). Degner och Henriksen 

(2007) tar även de upp vikten av att behandlingen av institutionsplacerade ungdomar bygger 

på vedertagna teoretiska komponenter och metoder då det idag finns evidens för att goda 

behandlingsresultat kan uppnås under optimala förhållanden. Degner och Henriksen (2007) 

fortsätter med att betona att verksamheter måste implementera dessa komponenter och 

metoder i verkningsfulla behandlingsprogram så att dessa kan efterföljas och användas i 

praktiken. Viktiga kompontenter kan till exempel vara behandling som fokuserar på att 

förändra ungdomens sätt att tänka, förstå och handla. KBT (kognitiv beteendeterapi) och ART 

(aggression replacement training) är exempel på metoder som visat sig framgångsrika i de här 

avseendena. En annan viktig komponent kan vara skapandet av en bra behandlingsallians 

mellan personal och ungdom. Behandlingen bör därför innehålla färdighetsträning för 

ungdomen och behandlingen bör även anpassas efter ungdomens inlärningsstil och 

individuella behov, detta benämns som responsivitessprincipen (Degner & Henriksen, 2007).  

Kontaktmannaskap är ett arbetssätt som tillämpas på många HVB (Hill, 2005; Degner & 

Henriksen, 2007). Vanligast är att de placerade blir tilldelad en eller flera kontaktpersoner i 

samband med placeringen och tanken är att kontaktpersonerna ska ha det närmaste ansvaret 

för ungdomen (Crafoord, 1991). Crafoord (1991) beskriver kontaktmannaskapet som ”den 

yrkesverksamhet som bedrivs av den personal som är verksam inom den institutionella eller 

organisatoriska enhet där patienten tillbringar den största delen av sin vakna tid” (Crafoord, 

1991, s.111). Degner och Henriksen (2007) menar att det är viktigt att kontaktpersonerna, 

men även övrig personal, har ett öppet förhållningssätt. Det innebär att de ska kunna, enligt 

responsivitetsprincipen, välja den behandlingsmetod som är bäst lämpad att använda för varje 

enskild ungdom. 
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Vi är intresserade av kontaktmannaskap på HVB för barn och unga och har därför sökt efter 

tidigare forskning som berör ämnet. Trots en utbredd användning finns det få studier som 

belyser kontaktmannaskap på HVB. I en studie om kontaktmannaskap för vuxna missbrukare 

i vård utifrån lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) fann Billquist och Skårner 

(2009) att kontaktmannaskapet har en nyckelroll och kan beskrivas som en ”spindel i nätet”, 

som en ”kugge i maskineriet” och viktig för organisationen i de studerade verksamheterna. 

Kontaktmannaskapet beskrivs att å ena sidan kräva tydliga regler och beskrivning om 

handlingsmöjligheter och å andra sidan få utrymme till förhandling och val av olika 

handlingsstrategier. Detta beskrivs av Billquist och Skårner (2009) som en tänjbar struktur. 

Resultaten av Billquist och Skårners (2009) studie visar kontaktmannaskapets utformning och 

hur uppdraget värderas och upplevs av kontaktpersonerna själva och klienterna. 

Sammanfattningsvis så visade studien ett omfattande problemområde: 

Samspel mellan parterna utmärks av en situationellt betingad osäkerhet om ramar och villkor, om 

tid och makt, om parternas förväntningar om problem och hjälp och om de emotionella bandens 

kvalitet (Billquist och Skårner, 2009, s.167). 

Dessa problem skulle enligt Billquist och Skårner (2009) kunna lösas genom att tydliggöra 

förväntningar och ramar till klienterna. Om detta skulle vara en klarhet från en organisatorisk 

nivå så anses det att utövandet av kontaktmannaskap skulle underlättas. 

Kontaktmannakapet har sitt ursprung från psykiatrin men har spritt sig till ett flertal 

omsorgsinstitutioner, såsom till HVB (Crafoord, 1991). Vi finner det relevant att studera 

kontaktmannaskap inom HVB av flera olika skäl. Till exempel finns det inte några riktlinjer 

eller styrande dokument för vad som faktiskt ingår i arbetet som kontaktperson, trots att det 

ibland uttryckts som en metod som HVB arbetar efter och som en ”nyckelroll” inom 

organisationerna (Odensala, 2014; Rydsbehandlingshem, 2014; Billquist & Skårner, 2009). 

Att riktlinjer och arbetsbeskrivning saknas medför otydligheter och en osäkerhet hos 

personalen som har kontaktmannaskap som uppdrag, vilket i sin tur kan påverka vård- och 

behandlingsresultatet för den unge. Ytterligare ett skäl är Socialstyrelsens krav på hur vården 

av barn och unga ska ske, vilket är dels genom kontinuitet och flexibilitet. Dessa krav kan bli 

svåra att uppfylla om man som kontaktperson inte vet vad som verkligen förväntas utföras 

inom uppdraget, vilket även det kan påverka vård- och behandlingsresultaten. Ett sista skäl 

för att studera kontaktmannaskap på HVB, vilket vi anser som ett av de viktigaste, är att 

samhällsplacerade barn och unga är en utsatt grupp som enligt SoL 7kap 2§ 1-2st kräver vård 
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och behandling som är grundat på kvalitet och säkerhet. Barnets bästa ska även vara det som 

är avgörande vid vård eller behandling, SoL 1kap 2§ 2st. Med dessa skäl ställer vi då oss 

frågorna: Om riktlinjer och evidens för hur kontaktmannaskap ska utformas saknas, vad styr 

då att boendena tillämpar kontaktmannaskap och vilken roll fyller kontaktmannaskapet för 

boendena utifrån de krav som ställs på den vård som ska erbjudas; kontinuitet, flexibilitet 

samt hög kvalitet och utgå från barnets bästa? Vi har valt att utforska de här frågorna ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv och vi har valt att analysera empirin med hjälp av 

nyinstitutionellteori. I denna teoribildning ses institutionalisering inom organisationer ske i 

samspel mellan människor där de skapar olika vanor för att tillgodose de behov som finns 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Kontaktmannaskap skulle därför kunna ses som en 

institutionaliserad praktik genom att HVB använder kontaktmannaskap som ett arbetssätt för 

att kunna tillgodose en placerad ungdoms behov så väl som organisationens.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att analysera hur uppdraget kontaktmannaskap används på HVB för barn och unga 

och vilken roll kontaktmannaskapet fyller för organisationen. I föreliggande studie har vi valt 

att analysera kontaktmannaskap på två HVB genom att intervjua föreståndare och personal. 

Våra frågeställningar är: 

 Hur beskriver föreståndare och kontaktpersonerna det arbete som utförs av 

kontaktpersonerna?  

 Hur motiverar föreståndare och personal användandet av kontaktmannaskap på HVB? 

 Vilka institutionaliseringsprocesser för kontaktmannaskap kan identifieras på HVB för 

barn och unga? 

1.3 Disposition 
Studiens disposition kommer efterföljas av det andra kapitlet med redogörelse för HVB ur ett 

historiskt perspektiv, samt vilka lagar som styr. I kapitel tre belyses tidigare forskning om 

olika delar av institutionsvården. I kapitel fyra finns studiens teoretiska utgångspunkter inom 

nyinstitutionell teori samt Hasenfelds begrepp människobehandlande organisationer som 

kommer användas i studiens resultat och analys. Kapitel fem behandlar metoden för studien, 

där ni finner våra etiska och metodologiska överväganden. I kapitel sex följer resultat av 

empirin med efterföljande analys i olika delar. Sedan följer en enkel sammanfattning av 
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analysens delar kopplat till frågeställningen. Kapitel sju avslutar studien med en diskussion. 

Förutom benämningen HVB så varierar vi oss och använder även benämningen boende vilket 

förtydligades tidigare i problemformuleringen. Vi använder oss av begreppet institution dels i 

analytiska termer utifrån teori men det ska även poängteras att begreppet institution även 

används när vi pratar om en fysisk byggnad, såsom ett HVB. 

2. HVB i Sverige 
2.1 Institutionsvårdens utveckling 

Institutioner för barn och unga, men även för andra grupper, ha funnits i flera hundra år. De 

första institutionerna för barn fanns redan på 1600-talet. Huvuduppgiften var då att ta hand 

om de barn som av någon anledning hade övergivits av sina föräldrar. Under 1800-talet och 

början av 1900-talet ökade antalet uppbyggnader av institutioner kraftigt och under 1930 talet 

fanns det nästan 400 institutioner. Under den här tiden hade man börjat särskilja på olika typer 

av barnavård. Beroende på om barnen var ”vanvårdade” eller ”vanartiga” så kunde de 

placeras aningen på ett barnhem eller på ett skyddshem (Sallnäs, 2000). Skyddshemmen, som 

även kallas uppfostringsanstalter, motsvara dagens särskilda ungdomshem (Levin, 1998; 

Sallnäs, 2000). Tidigare hade de barn som varit vanartade och begått olika brott placerats 

tillsammans med andra fångar i de så kallade korrektionshusen. Detta ansågs dock inte 

tillräckligt då man ville uppfostra och förbättra barnen istället för att enbart förvara dem och 

det var då de olika skyddshemmen utvecklades (Levin, 1998). 

1980 hade antalet institutioner minskat med nästan hälften sedan 1930-talet och när 

socialtjänstlagstiftningen trädde i kraft 1982 så fanns det bara 200 institutioner för barn och 

unga, ett lågt antal ur ett historiskt perspektiv (Sallnäs, 2000). I samband med att 

socialtjänstlagen infördes så valde man att använda ett samlingsnamn för alla institutioner 

istället för att klassificera dem som förr och det var då begreppet HVB kom till (Sallnäs, 

1999). Ett HVB kan se lite olika ut, antingen kan det vara uppbyggt som en större traditionell 

institution eller så kan de vara en mindre verksamhet som mer liknar ett familjehem. Det finns 

en mängd olika HVB som riktar sig till enbart barn men det finns även de som riktar sig till 

hela familjer (ibid.). De särskilda ungdomshemmen som tidigare nämnts är en form av HVB. 

Dessa utmärker sig speciellt genom att de har möjlighet att använda sig av särskilda 

befogenheter, vilket andra HVB inte kan göra. De särskilda befogenheterna är till exempel 

hålla kvar ungdomen på institutionen, avskilja ungdomen från övriga, hindra ungdomen från 
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att ha kontakt med vissa personer och utföra kroppsvisitering (SiS, 2013). Som begreppet 

HVB antyder så kan ett HVB både bedriva en professionell behandling och/eller erbjuda 

boende och en familjeliknande omsorg. Det som är gemensamt för alla HVB, och som skiljer 

dem från familjehem där barnet placeras hos en familj är att det finns anställd personal som 

bedriver yrkesmässig vård (Sallnäs, 1999). 

2.2 Uppdrag från socialnämnden 
Enligt Socialstyrelsens (SOSFS, 2006:12) allmänna råd ska en vårdplan utformas när ett barn 

eller ungdom ska placeras utanför det egna hemmet. Vårdplanen ska innehålla den vård som 

socialnämnden beslutar för den unge och den ska även innehålla de åtgärder och insatser som 

andra aktörer ska ansvara för. Vårdplanen handläggs av socialsekreterare som är 

socialnämndens tjänstemän. Vårdplanen ska sedan visas för vårdnadshavare och den unge om 

den är över 15 år, så att de kan välja att lämna sitt samtycke eller inte till. Vid samtycke så 

kan placering göras enligt SoL, i annat fall kan det ansökas om vård enligt LVU. Vårdplanen 

ska sedan leda fram till en genomförandeplan som beskriver hur insatser konkret ska utföras. 

Genomförandeplanen upprättas av handläggande socialsekreterare i samråd med 

vårdnadshavare och den unge (SOSFS, 2006:12). Det står dock i Socialstyrelsens (SOSFS, 

2006:5) föreskrifter att genomförandeplan bör upprättas inom den verksamhet som står för 

genomförandet av insatsen. Genomrörandeplanen ska utgå från uppsatta mål och beskriva vad 

som praktiskt ska genomföras (SOSFS, 2006:12). Detta innebär att genomförandeplan kan 

upprättas av en kontaktperson från det HVB som står för genomförandet av insatsen utifrån 

uppsatta mål från vårdplan beslutad av socialnämnd. Dock måste genomförandeplanen 

godkännas av socialsekreteraren.  

Enligt SoL 11kap 10§ 1-2st och LVU 36§ 1-2st har barn rätt att ta del av relevant information 

och även framföra sina åsikter om frågor rörande honom eller henne. IVO (inspektionen för 

vård och omsorg) gjorde en uppföljning angående barns delaktighet i vård och behandling 

inom HVB år 2011. IVO påtalar att alla barn som är placerade ska känna till och förstå sin 

genomförandeplan. Uppföljningen visade att de flesta som var placerade på ett HVB för 

behandling kände till sin genomförandeplan men 25 % gjorde det inte (IVO, 2011). 
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3. Tidigare forskning 
Nedan följer ett avsnitt med tidigare forskning som berör vilken betydelse personalgruppen 

har för behandlingsresultat, institutionen som familj samt hur relationen (alliansen) mellan 

behandlare och unga kan utformas. 

Som tidigare tagits upp är placerade barn och ungdomar en starkt selekterad grupp som ofta 

kommer från uppväxtförhållanden där de har saknat goda relationer till signifikanta vuxna. 

Avsaknaden av goda relationer kan medföra svårigheter för de placerade att skapa och bevara 

nya relationer och det sätter stora krav på behandlingspersonalen. 

3.1 Personalen på institutioner 
3.1.1 En enad personalgrupp 

Det finns en hel del forskning som berör personalens arbete på HVB och hur viktiga de är för 

de placerade ungdomarna.  

Studier pekar på att en stark och enig personalgrupp som har en god interaktion med de 

placerade är av stor betydelse för hur effektiv vården och behandlingen blir (Sallnäs, 2000; 

Kendrick, 2013; Ahonen & Degner, 2013). Barn och unga som är placerade på institutioner 

där personalen delar åsikter om hur vården och behandlingen ska ske, har samma terapeutiska 

mål och använder sig av samma teorier och metoder i sitt arbete är de som i genomsnitt visar 

på bäst behandlingsresultat (Sallnäs, 2000; Ahonen & Degner, 2013). 

Ahonen och Degner (2013) har i sin studie genomfört intervjuer med personal från sex 

särskilda ungdomshem. De har använt sig av en teori om interaktionsritualer för att undersöka 

hur personalgrupperna samarbetar och hur eniga de är.  Resultatet visade att det var endast ett 

av de sex särskilda ungdomshemmen som hade en stark och enig personalgrupp. Detta styrks 

även av Sallnäs (2000) som i sin avhandling tar upp att det skiljer stort mellan olika 

institutioner huruvida personalen är enade eller inte. En del arbetar starkt utefter en viss teori 

medan andra helt saknar teoretiska anknytningar.  

Ahonen och Degner (2013) menar att de särskilda ungdomshemmen som hade en låg enighet 

inom personalgruppen sällan arbetade efter samma teori eller metod och personalen utförde 

vård utan hänsyn till institutionens teoretiska utgångspunkt. Personalen hade även lågt 

förtroende för sina kollegor och deras kompetens och de interagerade väldigt lite med de 

unga. Skillnaden mellan de särskilda ungdomshemmen med en svag personalgrupp och det 
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med en stark personalgrupp visade sig stor. En personalgrupp med en stark enighet lyckades 

både interagera bra med de unga samtidigt som de också hade en stadig plats inom 

personalgruppen och organisationen. De fokuserade både på att försöka stärka den interna 

gruppen men också på att arbeta för att bygga terapeutiskallians med de unga och ha ett 

professionellt förhållningssätt. Det som även utmärkte det särskilda ungdomshemmet i 

Ahonens och Degners (2013) studie var att alla arbetade efter samma teori och metod och de 

delade gemensamma åsikter vad det gällde värderingar och normer. 

3.1.2 Personalens uppfattningar påverkar vården 

Heron och Chakrabarti (2003) tar i sin artikel upp behandlingspersonalens uppfattningar om 

de placerade och sitt arbete. Heron och Chakrabarti (2003) påpekar att personalen inom 

institutionsvård ofta är både överarbetade och underbetalda men också att de även i många 

fall är lågutbildade eller helt saknar utbildning inom det aktuella området. Författarna 

uttrycker sin förvåning över att det inte har gjorts mer forskning angående personalens 

uppfattningar då de menar att det kan vara direkt avgörande för hur arbetet och behandlingen 

ser ut på institutionen. Detta är något som även berörs i Sallnäs (2000) avhandling. Personalen 

kan ses som det viktigaste arbetsredskap när det kommer till vård och behandling (Levin, 

1998; Heron & Chakrabarti, 2003). Personalen har därför en väldigt central roll och de har 

stor möjlighet att påverka behandlingen och beslutsfattanden angående de placerade (Heron & 

Chakrabarti, 2003).  

Heron och Chakrabarti (2003) artikel bygger på en studie gjort i Skottland där de fört 

intervjuer med personal från en institution för barn och unga. För att analysera materialet 

använde de ett frågeformulär som kallas Role Construct Repertory Grid Test som bygger på 

en teori om personliga konstruktioner. Den här teorin är formad för att få en förståelse över 

människors sätt att uppfatta, förstå och tolka sig själv och sin omvärld (Heron & Chakrabarti, 

2003). 

Sammafattningsvis visade studien att det var vanligt förkommande att personalen visade lågt 

engagemang till de placerade. Anledningar till detta menade Heron och Chakrabarti (2003) 

kunde vara brist på stöd från kollegor och ledning, otillräckliga resurser och dålig 

återkoppling till arbetet. En arbetsmiljö som upplevs som stressfylld, osäker och otrygg leder i 

många fall till att personalen känner maktlöshet, ointresse för sitt arbete och blir utbrända. 

Därför menar Heron och Chakrabarti (2003) att kopplingen mellan utbrändhet, låg moral och 

en stressfull arbetsmiljö inte ska underskattas. Klarar inte personalen att engagera sig till fullo 
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i barnen så minskas deras förmåga att tillgodose barnens behov och ge dem en trygg och säker 

boende miljö. En god interaktion mellan personal och placerat barn är avgörande för ett bra 

behandlingsresultat (Heron & Chakrabarti, 2003). 

3.2 Placerade barn och unga på institutioner 
3.2.1 Relationen mellan personal och unga 

Det har gjorts få studier angående hur placerade barn och unga upplever sina kontaktpersoner 

men Degner och Henriksen (2007) har i en del av deras avhandling belyst kontaktmannaskap 

på särskilda ungdomshem. Studiens teoretiska utgångspunk var attachment- och 

objektrelationsteori och de har utgått från några centrala begrepp för att beskriva kärnan i 

relationen mellan föräldrar och den unge. De har även använt sig av den socioekologiska 

modellen för att beskriva relationen mellan den unge och övriga signifikanta personer i den 

unges sociala nätverk. Degner och Henriksen (2007) beskriver i inledningen av sin studie att 

unga som placeras på en institutions ofta innan placeringen har erhållit flera andra insatser 

från socialtjänsten vilket har involverat ett flertal olika professionella och icke-professionella 

stödpersoner i deras liv. Degner och Henriksen (2007) menar att dessa stödpersoners 

förhållningssätt samt deras personliga och emotionella engagemang kan ge olika betydelser 

för den unge hur denne uppfattar relationernas innehåll och kvalitet. Deras förhållningssätt är 

alltså avgörande för hur god relationen dem emellan blir (Degner & Henriksen, 2007).  

Degner och Henriksen (2007) har studerat hur de placerade upplever bemötandet de får av 

sina kontaktpersoner, både personligt och ur behandlingssynpunkt. Tesen som de har utgått 

från är att positivt behandlingsresultat kommer från positiva relationer mellan klient och 

personal. De utförde således två intervjuer med 46 ungdomar, med ett års mellanrum. De ville 

undersöka hur den terapeutiska alliansen mellan den unge och kontaktpersonerna såg ut och 

de ville även se om alliansen hade förändrats mellan de två tidpunkterna.  

Resultatet från Degners och Henriksens (2007) studie visar att det tar tid att skapa en allians 

och det påpekar även Hill (2005) som menar att allians inte är något statiskt utan kan 

förändras under hela behandlingstiden. Degner och Henriksen (2007) beskriver 

alliansskapandet ur tre olika kategorier: negativt personligt engagemang, instrumentellt 

personligt engagemang och positivt personligt engagemang. Hill (2005) särskiljer också på 

alliansen men förklarar den istället som antingen genuin och fruktbar eller som en 

skenallians. Hill (2005) menar också att alliansen även kan brytas tillfälligt genom 
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allianshaveri, men också permanent genom behandlingshaveri. Vilken typ allians som uppstår 

menar Hill (2005) är helt beroende av samspelet mellan den unge och behandlaren. 

Degners och Henriksens (2007) studie visade på stora variationer på hur unga uppfattar sina 

kontaktpersoner och relationen dem emellan. Efter första intervjun hamnade 27 unga inom 

kategorin negativt personligt engagemang, sex unga hamnade inom instrumentellt personligt 

engagemang och 13 unga hamnade inom kategorin positivt personligt engagemang. Vid andra 

intervjun hade sju unga inom kategorin negativt personligt engagemang förändrat sin syn på 

sina kontaktpersoner och hamnade i stället inom kategorin positivt personligt engagemang, de 

andra kategorierna förblev oförändrade. De unga som kände negativt personligt engagemang 

från sina kontaktpersoner menade att de saknade positivt emotionellt stöd, ömsesidighet och 

kände ingen tillit till kontaktpersonerna och att de sällan fick vara delaktiga i den dagliga 

planeringen. Utmärkande i kategorin instrumentellt personligt engagemang var att både de 

unga och deras kontaktpersoner saknade viljan att etablera en relation till varandra. De unga 

hade dock inte samma negativa syn på sina kontaktpersoner som de i den tidigare gruppen, 

men de menade att relationen enbart var ytlig och de beskrev att de hade ett bristande 

förtroende för sina kontaktpersoner. De unga inom kategorin positivt personligt engagemang 

menade kände stort stöd, tillit och en djup kontakt med deras kontaktpersoner. De ansåg att 

kontaktpersonerna tog dem på allvar och lyssnar på deras idéer och önskemål. De ansåg sig 

även få vara delaktiga i både behandlingsplaneringen och fritidsaktiviteter. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ungas relation till sina kontaktpersoner kan 

förändras över tid. Ju mer engagerade kontaktpersonerna är i ungdomarna, desto bättre 

relation upplever ungdomen att de har. 

3.2.2 Institution som en slags familj 

Kendrick (2013) har i sin artikel undersökt hur barn och unga använder begreppet ”familj” när 

de talar om sina erfarenheter från institutionsvård. Kendrick (2013) påpekar att 

familjebegreppet har förändrats och att det inte längre är något självklart i västvärlden hur en 

familj ser ut. Detta har gjort att de sociologiska teorierna om familjen och familjens betydels 

har fått utvecklas till något mer. Forskning angående barns uppfattningar om familjebegreppet 

har även visat att barn kan känna och ha familjeliknande förhållanden till flera människor. 

Kendrick (2013) har använt sig av teorier om familjen och begreppet familjeliknande 

relationer för att undersöka barns erfarenheter av institutionsvården.  
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Kendrick (2013) hävdar i sin artikel att institutionsvården skulle kunna utvecklas och 

förbättras betydligt om vi lyssnar ännu mer på barnen och deras åsikter. Om arbetet även 

kopplas till hur barn upplever en familj och familjeliknande relationer så skulle det också 

kunna ge goda riktlinjer till personalen om hur de ska bete sig och vilket förhållningssätt de 

ska ha till barnen. Kendrick (2013) fortsätter med att betona vikten av att institutioner och 

personal försöker att ge barnen så familjeliknandeförhållande som möjligt så att deras behov 

av känslomässigt stöd och närhet kan tillgodoses. 

Kendricks (2013) artikel visade att trots att institutionsvården ofta har haft ett dåligt rykte och 

setts som negativ i jämförelse med familjehemsplaceringar så ser många barn sina 

erfarenheter som positiva. Särskilt positivt beskriver barnen den familjekänsla de fick på 

institutionen och ofta hänvisar de till personalen i termer som ”pappa”, ”faster” eller en 

”syster”. Den personal som barnen knyter an till är de som barnen beskriver som närvarande, 

omtänksamma och förstående. Relationen dem emellan visade sig avgörande för barnens 

upplevelser av vården. Kendrick (2013) menar också att institutionsvård lyckas allra bäst om 

det finns en bra interaktion mellan barnen och personalen. En bra interaktion förklarar barnen 

med termer som: empatisk, öppen, uthållig, förmåga att lyssna och pålitlig (Kendrick, 2013). 

Egelund och Böcker Jakobsen (2009) tar däremot upp motsättningar som finns när omsorg 

ska ges av någon annan än föräldrarna. Normalt sett är omsorg något som barnen får av sina 

föräldrar och det är de som ser till att barnens behov blir tillgodosedda. När barnet istället blir 

placerat på en institution överlämnas detta ansvar till institutionen och dess personal (Egelund 

& Böcker Jakobsen; Sallnäs, 2012). Egelund och Böcker Jakobsen (2009) påpekar att detta 

kan leda till en konflikt mellan vad idealet är och vad som faktiskt är möjligt. Den omsorg 

som lämnas vid ett HVB kan ses som sekundär omsorg. Sekundär omsorg lämnas av 

omsorgsgivare (personalen) och kan aldrig ersätta den primära omsorgen från primära 

omsorgsgivare (föräldrarna). Trots att sekundär omsorg i många fall kan vara nog så bra kan 

man inte bortse från att den sker enligt de avtal som upprättats och mot betalning. Sekundär 

omsorg kommer därför alltid att vara något annat än primär omsorg som utmärks av nära 

relationer och tillit (Egelund & Böcker Jakobsen, 2009). 

3.4 Sammanfattning 
Av tidigare forskning kan vi konstatera att personalgruppen har en stor betydelse för hur 

vården och behandlingen ser ut. En stark och enig personalgrupp som arbetar efter samma 

teorier och metoder är de som lyckas bäst med sin behandling. En dålig arbetsmiljö som är 
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stressfylld och otrygg kan leda till att personal blir utbränd och saknar de även stöd från 

ledning och kollegor är risken ännu större. Utbrändhet kan påverka personalens syn på 

ungdomarna negativt och personalens förmåga att ge dem en trygg och god omvårdnad 

minskar. Ungdomarnas erfarenheter av deras kontaktpersoner har visat sig vara föränderliga 

över tid, men det är inte helt ovanligt att de kan jämför dem med en pappa eller en syster. Att 

ungdomarna känner familjeliknande relationer till personalen har visat sig positiv i 

behandlingsresultaten. En god interaktion mellan behandlare och ungdom är avgörande för en 

effektiv behandling. Att ge ungdomar en god omsorg är viktigt, men den sekundära omsorgen 

kan aldrig ersätta den primära då den alltid kommer att vara någonting annat. 

Slutligen kan vi även se att det saknas forskning om arbetsuppgiften kontaktperson och att 

detta område inte tidigare har belysts utifrån ett organisationsperspektiv. Det gör vår studie 

vilket medför att nya perspektiv blir belysta inom området. 

4. Teori 
Utifrån vårt syfte att analysera hur uppdraget kontaktmannaskap används på HVB för barn 

och unga och vilken roll kontaktmannaskapet fyller för organisationen, har vi valt att använda 

nyinstitutionell teori samt vad som utmärker människobehandlande organisationer. I Detta 

avsnitt kommer vi att behandla nyinstitutionell teori, med fokus på begreppen; 

Organisatoriska fält, myter, logiker och isomorfism (Tvingande-, mimetiska-, normativa 

processer). De nyinstitutionella begreppen kan användas för att förstå hur HVB styrs att 

använda sig av kontaktmannaskap i arbetet och så även innehållet i kontaktmannaskapet. 

Relationer är något som betonas i tidigare forskning som centralt för behandlingsarbetet inom 

olika institutioner, vilket kan förstås utifrån villkoren för människobehandlande 

organisationer samt hur de fungerar.  

I Eriksson-Zetterquists (2009) bok om institutionella teorier, beskriver hon att 

institutionalisering sker i konstruktioner av social verklighet mellan människor. Människan är 

i naturen benägen att skapa olika vanor för att uppnå basala och sedermera komplexa behov. 

Om vanorna visar sig meningsfulla och trovärdiga kan de sedan föras vidare till andra 

utomstående människor och på så sätt har institutionaliseringen blivit legitimerad 

(Wenneberg, 2001; Eriksson-Zetterquist, 2009). Eriksson-Zetterquists (2009) menar att 

primära bärare av institutionalisering är organisationer, regimer och kulturer. 
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Organisationer och institutioner kan vara svåra att skilja åt i mångas öron. Ahrne och 

Papakostas (2002) särskiljer dessa genom att förklara att en organisation är något skapat av 

människor och deras handlingar som sker inom denna. En institution kan däremot ses som de 

förväntningar och föreställningar om hur något borde vara inom till exempel en organisation. 

Eriksson-Zetterquist (2009) menar att grundtanken i institutionell teori handlar hur 

organisationer påverkas av varandra, såväl som av omgivningen.  

Institutionell teori belyser hur handlande i organisationer följer det som tas för givet, hur 

organisationer påverkas av sin omgivning som består av andra organisationer, och hur 

organisationer kommer att följa regler såväl formella som informella, snarare än att välja rationella 

sätt att handla. (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.5).  

Institutionell teori ser till de variationer som finns i strukturer mellan organisationer, den 

nyinstitutionella teorin som sedermera vuxit fram fokuserar istället på de likheter som finns 

mellan organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

4.1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori har som avsikt att utforska gemensamma strukturer och funktioner 

mellan organisationer. Nyinstitutionell teori utgår från att mänskliga handlingar till viss del 

styrs av inlärda tankemönster, eller institutioner. 

Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together 

with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life. (Scott, 2008, 

s.48). 

Med denna definition menar Scott (2008) att institutioner är mångfacetterade, bestående 

sociala strukturer, som utgörs av sociala aktiviteter, symboler och materiella resurser, vilket 

skapar mening till socialt liv och vidare inom och mellan organisationer såsom HVB 

verksamheter. Med detta som institutionell grund söker den nyinstitutionella teorin svar på 

varför organisationer uppvisar så bred homogenitet i hur man arbetar, som inte nödvändigtvis 

grundas i effektivitet (Meyer & Rowan, 1977/1991; Scott, 2008; Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Meyer och Rowan (1977/1991) menar att det inom organisationer finns starkt förankrade 

myter. Grape (2006) menar att det inom organisationer även verkar olika institutionella 

logiker. Dessa två begrepp sätts i perspektiv till organisatoriskt fält som utgörs av flera olika 

organisationer som arbetar med likartade verksamheter inom ett och samma område 

(Johansson, 2006). I vårt fall utgörs det organisatoriska fältet av olika verksamheter som alla 
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har till uppgift att arbeta med olika former av sociala insatser för barn och ungdomar. De 

olika insatserna som kan erbjudas till barn och ungdomar är antingen heldygnsinsatser, såsom 

till exempel placering på ett HVB enligt SoL eller LVU, eller öppenvårdsinsatser, såsom till 

exempel kontaktperson/familj enligt SoL (Socialstyrelsen, 2013a). Om man ser olika insatser 

för barn och ungdomar på det stora hela så är alltså ett HVB en verksamhet bland många 

andra inom det specifika organisatoriska fältet. Organisatoriska fält är inte statiska eller 

enskilda områden, utan kan slås samman, upplösas, eller närma sig varandra (Johansson, 

2002). Det organisatoriska fältet bygger således inte på interaktion utan på föreställningar av 

att organisationer hör samman. Sallnäs (2012) beskriver heldygnsvården såsom ett HVB, som 

ett instabilt organisatoriskt fält, detta utifrån att ingen professionell grupp ha mandat över 

detta fält. Detta kan jämföras med skolan där lärare som professionell grupp har ett tydligt 

mandat över fältet. 

Meyer och Rowan (1977/1991) beskriver begreppet myter, vilket kan förstås som kollektiva 

föreställningar och socialt skapade normer inom det organisatoriska fältet. Institutionaliserade 

produkter, metoder, funktioner och tankar, ses som kraftfulla myter som införlivas i 

organisationen för att den ska tillkännages legitimitet inom det organisatoriska fältet, 

organisationens omvärld och intern acceptans. Detta kan ske även om myten inte medför att 

verksamheten blir på något vis mer effektiv (Meyer & Rowan, 1977/1991). Detta betyder att 

det finns vissa myter som är starkt institutionaliserade inom fältet, vilket gör att en 

organisation väljer att införa den för att det ska legitimeras av organisationen. 

Kontaktmannaskapet inom ett HVB kan ses som en införlivad myt, som då blir till en 

institutionell logik.  

De olika institutionella logiker som finns inom det organisatoriska fältet innebär olika 

materiella, kulturella, symboliska utgångspunkter, som styr och legitimerar hur organisationer 

ska organisera sitt arbete. Institutionella logiker kan alltså ses som konstruerade ramar för hur 

en viss organisation bör agera. Dessa logiker blir sanna för varje organisation och kan inte bli 

ifrågasatta även om innehållet i logikerna skiljer sig åt mellan organisationer inom samma 

organisatoriska fält (Grape, 2006). Synen på kontaktmannaskapet som logik, skulle då kunna 

ses olika utifrån skilda organisationer inom ett organisatoriskt fält. Olika logiker skulle också 

kunna vara olika tankar inom ett HVB, såsom synen på relationskapande utifrån olika 

organisationer eller aktörer, verksamma i en ungdoms placering.   
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Det organisatoriska fältet kräver enligt DiMaggio och Powell (1983/1991) homogenitet, vilket 

beskrivs som isomorfism (liknande former), utifrån tre olika processer; tvingande, mimetiska 

och normativa. Dessa processer ses påverka att organisationer blir allt mer homogena inom 

samma organisatoriska fält.  

De tvingande processerna kommer från formella och informella påtryckningar av andra 

organisationer. Dessa tvingande processer kan komma från större organisationer inom samma 

fält, andra organisatoriska fält, eller staten som överordnad. Staten och större organisationer 

expanderar sin dominans över allt större arenor inom det sociala, vilket leder till 

institutionaliserade regler som legitimeras inom och av staten (Meyer & Rowan, 1977/1991; 

DiMaggio & Powell, 1983/1991). Tvingande processer förändrar organisationers struktur 

igenom övertalning, finansiering, lagar och regler, eller informella överenskommelser. En 

grund för dessa tvingande processer är någon form av beroendeställning (Johansson, 2002). 

Tvingande processer som är mer formella för HVB utgörs av de lagar och regler som stiftas 

av Riksdagen och Socialstyrelsen styrande förordningar och tillsyner, vilket kontrollerar att 

olika HVB uppfyller kraven. Kommuner som upphandlar och finansierar tjänster som ett 

HVB tillhandahåller, vilket även det kan ses som formellt tvingande processer. Socialtjänsten 

är uppdragsgivaren och kan således i konstruktionen av genomförandeplaner medföra 

informellt tvingande processer som exempelvis kan vara övertalning om hur arbete ska 

utföras. Informella tvingande processer kan även komma från andra organisatoriska fält som 

har del i en placerad ungdoms omvärld, såsom skola och sjukvård.  

De mimetiska processerna är starkt kopplade till organisationers osäkerhet när det kommer till 

metoder, svårtolkade mål, eller när omgivningen skapar osäkerhet (DiMaggio & Powell, 

1983/1991). När en organisation stöter på ett svårdefinierat problem är det enklare att 

anamma något som liknande organisationer gör. Att ta modeller från andra för att lösa ett 

problem kan i sig vara ett legitimt sätt för organisationen att visa på att de faktiskt gör något åt 

situationen. När denna kopiering görs så minimeras kostnaden för en förändring, då en 

utredning om problemet inte blir nödvändig. DiMaggio och Powell (1983/1991) menar även 

att det finns väldigt få olika organisationsmodeller att imitera inom olika organisatoriska fält. 

Användandet av kontaktmannaskap kan utifrån mimetiska processer ses som en 

organisatorisk modell, där det inte finns många andra lösningar att tillgå. Det kan även ses 

som en enkel lösning att kopiera modellen för att skapa legitimitet till organisationen 

samtidigt som en kostsam egen lösning kan undvikas. 
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Normativa processer kommer enligt DiMaggio och Powell (1983/1991) främst från 

professionalisering. Professionella utbildningar står under samma mimetiska och tvingande 

påtryckningar från staten som organisationer gör. Normer skapas inom universitet som gör 

individer mer lika och utbytbara för organisationer. Dessa individer för med sig tankar om 

organisering mellan organisationer, vilket medför att även de tenderar att likna varandra 

(DiMaggio & Powell, 1983/1991). Socialstyrelsens bindande föreskrifter förtydligar att 

föreståndare på HVB ska ha adekvat högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng, även 

övrig personal som bedriver behandling ska ha den utbildning och erfarenhet som krävs 

(SOSFS, 2003:20). Liknande eller gemensam högskoleutbildning hos personal på HVB, samt 

personals tidigare erfarenhet från andra verksamheter från fältet kan utifrån denna process 

leda till mer likriktade funktioner mellan olika verksamheter, såsom kontaktmannaskapet. 

4.2 Människobehandlande organisationer 
De organisationer som arbetar för och med människor på olika sätt benämner Hasenfeld 

(1983) som human service organizations, på svenska översatt till människobehandlande 

organisationer. Dessa olika organisationer skiljer sig från andra organisationer främst på två 

olika sätt. För det första är det människorna i sig som är dessa organisationers råmaterial 

(Hasenfeld, 1983). För det andra så är det dessa organisationers uppdrag att skydda och 

främja välfärden hos de människor som de arbetar för och med och på så sätt rättfärdigar de 

även sin existens (Hasenfeld, 1983; Levin, 1998).  

Av de tjänster som erbjuds av människobehandlande organisationer så förväntas att de ska 

förkroppsliga värden av omsorg, engagemang, tillit och lyhördhet till människors behov 

(Hasenfeld, 2010). När en organisation får mandat att förändra människor, så blir dessa till 

organisationens råmaterial. Likt processen med industrins råmaterial så blir klienter sorterade, 

klassificerade och kategoriserade, detta för att definiera om klienter tillhör organisationens 

målgrupp och i så fall vilka åtgärder som är tillämpbara. Då människobehandlande 

organisationer använder människor som råmaterial så är det viktigt att de följer med samhället 

i dess ständiga förändring (Hasenfeld, 1983; Hasenfeld, 2010). Hasenfeld (2010) menar också 

att människobehandlande organisationer konsekvent måste söka efter och bibehålla legitimitet 

i det arbete som utförs. Detta leder ofta till att det finnas många olika institutionella logiker 

inom dessa organisationer som motsäger varandra (jfr. Meyer & Rowan, 1977/1991).  

Hasenfeld (2010) menar att det är relationen mellan klient och personal som är kärnan inom 

människobehandlande organisationer. Hasenfeld (2010) beskriver dessa relationer som det 
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primära redskapet för personal att nå ut med det beteendeförändrande arbetet till klienter. 

Hasenfeld (2010) fortsätter med att poängtera att den nära relationen blir till ett måste för att 

uppnå ett samarbete mellan personal och klient samt att detta samarbete i möjligaste mån 

bygger på tillit. För att uppnå tillit krävs det att personalen visar hänsynsfullhet och i 

möjligaste mån försöker minska den maktobalans som naturligt finns mellan personal och 

klient. Detta kräver en allt personligare relation mellan personal och klient, vilket kan skapa 

problem såsom ojämlikhet, favorisering och minskad universalism. Hasenfeld (2010) påpekar 

att detta i sin tur leder till komplexa system och kontrollmekanismer från organisationen för 

att bibehålla rättvisa och trovärdighet i relationen mellan klient och personal. Exempel på 

detta kan vara standardisering, arbetsnormer, dokumentation och övervakning av klienter, 

vilket i sin tur leder till att personal distanserar sig från klienten.       

5. Metod 
5.1 Kvalitativ forskningsmetod 
I föreliggande studie har vi valt att analysera kontaktmannaskap på två HVB genom att föra 

intervjuer med föreståndare och personal. Den kvalitativa metoden förhåller sig till 

intervjupersonernas perspektiv, där forskaren strävar efter att förstå deras omvärld (Bryman, 

2011). I kontrast till den kvantitativa metoden där forskarens uppfattning styr studien i en 

distanserad och generaliserbar riktning söker den kvalitativa metoden istället närhet i en 

kontextuell förståelse. En kvalitativ studie söker det som intervjupersonerna finner viktigt och 

betydelsefullt, vilket är själva utgångspunkten (ibid.). Då vi i vår studie vill analysera 

kontaktmannaskapet utifrån föreståndare och kontaktpersoners uppfattningar och erfarenheter 

av kontaktmannaskapet i deras omvärld så faller valet av forskningsmetod på en kvalitativ 

studie. Studien söker inte en generaliserbar förståelse, utan blir begränsad till 

intervjupersonernas omvärld, värderingar och perspektiv i de två studerade verksamheterna. 

Utgångspunkten för studien ligger i vad intervjupersonerna finner som betydelsefullt inom 

kontaktmannaskapet.    

5.2 Avgränsningar och urval 
Studieobjektet för vår studie är kontaktmannaskap på HVB för barn och unga. Vi har därför 

valt att vända oss till personal på HVB för barn och unga. Vad gäller avgränsningen av antal 

HVB och antal intervjupersoner ville vi inhämta bred och nyanserad data som möjligt från de 

studerade verksamheterna. Därför valde vi att besöka två HVB och intervjua fyra personer 
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från vardera verksamhet. I en kvalitativ studie kan val av organisationer göras utifrån två 

strategier, den ena med organisationer som liknar varandra för trovärdighet till insamlad data 

och den andra med organisationer som skiljer sig åt för att ge data som kan jämföras mellan 

varandra (Svensson & Ahrne, 2011). Vi har valt två verksamheter som liknar varandra för att 

ge trovärdighet till insamlad data. Urval i kvalitativa studier är inte bundna av vissa regler 

såsom kvantitativa studier är, men det går inte att bortse från att vissa problem kan uppkomma 

i valet av intervjupersoner, såsom trovärdighet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Urvalet till studien är ett så kallat icke-sannolikhetsurval eller bekvämlighetsurval, tid och 

resurser är en faktor som vi måste beakta i vårt urval av verksamheter. Tiden för uppsatsen är 

begränsad till knappa 10 veckor och har ingen form av utomstående finansiering. Bryman 

(2011) menar att det i kvalitativa studier ofta står klart att studien använt sig av så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket ofta är en fråga om tillgänglighet eller begränsningar från 

studerade organisationer. 

Vi har varit i kontakt med flertalet HVB i södra Sverige under den inledande fasen av studien. 

Detta för att skapa oss kunskap om ämnesområdet och även undersöka intresset av denna 

studie vid fler verksamheter än vad studien omfattar. Vid val av verksamheter gjordes ett 

geografiskt urval och vi kontaktade samtliga HVB med behandling av unga i ett län i södra 

Sverige via mailkorrespondens. Kontaktuppgifter till samtliga HVB i södra Sverige samlades 

även in om vi skulle behöva utöka vårt sökande efter verksamheter. Totalt erbjöds tio 

verksamheter deltagande i studien, av dessa visade två HVB deltagarintresse. Övriga åtta 

kontaktade verksamheter avböjde inbjudan till deltagande, detta med anledning av tidsbrist 

eller uteblivet svar.  

Vi ville intervjua tre kontaktpersoner, samt föreståndare från båda hemmen. Detta för att få en 

nyanserad bild både från de som arbetar som kontaktperson och de som är ansvariga för 

arbetet. Kontakten och valet av intervjupersoner gjordes med hjälp av föreståndarna. 

Svensson och Ahrne (2011) menar att det är vanligt att man får nöja sig med att intervjua de 

personer som ledningen erbjuder. Att ledningen väljer intervjupersoner kan ge en förskönad 

bild av verksamheten, men att det ändå oftast är för svårt för ledningen att ge en helt 

tillrättavisad bild (ibid.). Då vår studie inte presenterar vilka HVB vi har valt och att vi har 

valt att genomföra mer omfattande intervjuer på två ställen, så anser vi att ledningens 

påverkan inte blir avgörande för studiens resultat. 
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Den föreliggande studiens urvalsstrategi kan enligt Bryman (2011) aldrig ge ett 

generaliserbart resultat, då det knappast kan ses som en representativitet av 

kontaktmannaskapet. Vi gör dock inte anspråk på generaliserbarhet i vår studie, utan resultatet 

förhåller sig till dessa två HVB. Det går dock inte att bortse från att studiens intervjupersoner 

själva kan vara intresserade av att utveckla sin verksamhet, eller finner att de har ett gott 

utvecklat kontaktmannaskap och vill ses som föredömen inom sitt fält. Utvecklingsmöjlighet 

för verksamheterna behöver dock inte vara till svaghet för studien. Vi är beroende av att 

verksameter vill ge oss den tid som vi behöver för att genomföra vår studie, tid som tas i 

anspråk från något annat och vi kan därför inte kräva att verksamheter ska ställa upp. Därför 

krävs det ett samarbete och ett intresse från intervjupersonerna för att denna studie ska vara 

möjlig att genomföra. 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Metoden för datainsamling till studien är kvalitativ intervju. Med kvalitativ intervju söker 

forskaren efter intervjupersonernas erfarenheter och syn på sin omvärld, och under intervjun 

utveckla en mening av detta före forskarens förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har 

valt att använda oss av två semistrukturerade intervjuguider med tematiserad frågeställning 

och öppna frågor (se bilaga 2 & bilaga 3). Den första innehåller öppna frågor riktade till 

kontaktpersoner och den andra riktad till föreståndare. Båda intervjuguider innehåller samma 

teman, med skillnad att intervjuguiden riktad till föreståndare förhåller sig mer till ett 

ledningsperspektiv mot kontaktmannaskapet. En semistrukturerad intervjuguide ger 

intervjuaren möjlighet till följdfrågor vid svar som uppfattas som viktiga (Bryman, 2011). 

Denna form av intervju erbjuder också möjlighet till flexibilitet, att kunna följa upp 

intressanta teman, ändra ordningsföljd och uppföljning av intervjupersonens svar (ibid). Med 

öppna frågor undviker vi att påverka intervjupersonernas svar, vi har även tänkt på att ställa 

”varför”- frågor i slutet av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) understryker att 

”varför”-frågor tidigt i intervjun kan leda till en allt för intellektuellt präglad intervju, vilket 

mer kan påminna om ett förhör. Intervjuerna har spelats in med samtycke från 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna har även inledningsvis blivit informerade om sina 

rättigheter och vilket område vi avser behandla i vår studie. 

5.4 Bearbetning av material 

Vi började med att transkribera det inspelade materialet, vilket sedan lästes igenom flertalet 

gånger av oss båda. Text relevant till vår studie markerades kontinuerligt. Materialet har 
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sedan bearbetats med en variant av teoristyrd tematisk analys. Denna form av analys använder 

sig av förutbestämda temana vart intervjumaterialet sorteras inom (Langemar, 2008). En ren 

form av teoristyrd tematisk analys används oftast för att analysera material efter strukturerade 

intervjuer. Då vår studie använder sig av semistrukturerade intervjuguider så har vi valt att 

utföra en matris utifrån teoristyrd tematisk analys och två till viss del empiristyrda. Den 

teoretiska matrisen är tematiserad efter studiens teoriavsnitt om isomorfistiska processer (se 

bilaga 4). Huvudtemat i de andra matriserna har utformats med hjälp av studiens 

frågeställning, men de underteman som har använts i sorteringen har konstruerats utifrån 

empirin. Dessa två matriser kopplas till tidigare forskning och analyseras utifrån 

människobehandlande organisationer. Langemar (2008) diskuterar svårigheten med att 

använda sig av teoristyrd tematisk analys, att materialet riskerar bli allt för svårt att passa in 

inom de förutbestämda temana. För att försöka komma förbi denna svårighet har vi båda fyllt 

den teoretiska matrisen var för sig för att sedan jämföra och diskutera valda citat. De två 

empiristyrda matriserna fylldes och diskuterades på likande sätt, dessa delades dock upp av 

effektivitetsskäl. 

5.5 Etiska överväganden 
I genomförandet av ett forskningsprojekt är det viktigt att ha i åtanke att forskningen ska tjäna 

ett vetenskapligt såväl som ett mänskligt intresse. Etiska dilemman kan uppstå genom hela 

forskningsprocessen och det är viktigt att vara medveten om detta. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) bör man redan från början beakta potentiella etiska frågor som kan uppstå i 

varje enskild av forskningsprocessen. 

Vi har i vår uppsats följt de etiska riktlinjer som finns för forskare, alltså: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Kalman & Lövgren, 2012; Vetenskapsrådet, 2014). I samband med att vi tillfråga våra 

intervjupersoner om de ville delta i vår studie så skickade vi med ett informationsbrev (se 

Bilaga 1) innehållande information om vår studie och hur intervjuerna skulle ske. Detta för att 

våra intervjupersoner redan innan intervjun skulle ha god kännedom om vad vi hade för avsikt 

att studera så att de kunde ta ställning till om de ville delta eller inte. Då vi genomförde 

kvalitativa intervjuer så spelades dessa in, både på en diktafon och en mobiltelefon. Detta för 

att underlätta för oss vid transkriberingen, men också som en säkerhet ifall det var någon av 

enheterna som inte spelade in intervjuerna korrekt. Intervjupersonerna blev noga informerade 

om att vårt inspelade material och vår transkribering kommer att behandlas konfidentiellt och 

24 

 



 

att endast vi, vår handledare och eventuellt vår examinator kommer kunna ta del av 

materialet. Vi kommer i den mån vi kan hålla alla intervjupersoner anonyma. Vi förklarade 

dock innan intervjun började att vi inte kan utlova fullständig anonymitet bland 

intervjupersonerna själva eftersom intervjuerna av föreståndare och personal genomfördes på 

samma HVB. Däremot kommer alla intervjupersoner att avpersonifieras och deras svar 

kommer inte kunna kopplas till någon enskild individ vid läsning av uppsatsen. 

Intervjupersonerna informerades även om att intervjun sker helt på frivillig basis och att de 

när som helst hade möjlighet att avbryta sin delaktighet eller avstå att svara på frågor om de 

så ville.  

Det är inte helt ovanligt att kvalitativa studier innebär djupa, nära, integritetshotande och 

avslöjande frågor. Finns det någon form av risk för att känsliga personuppgifter blottas så kan 

det vara nödvändigt att få sin forskning etikprövad av någon utomstående (Nygren, 2012). 

Innebär forskningen onödigt stort risktagande för deltagarna så bör projektet helt enkelt inte 

genomföras (Nyström, 2012). En sådan etikprövning är inget som vi ansett att vi behöver ta 

hänsyn till då vi valt att intervjua professionella om deras arbete och därmed kommer vi inte 

att studera enskildas personliga eller privata förhållanden.  

5.6 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Begreppen reliabilitet, validitet och generalisering har kritiserats av kvalitativa forskare då de 

svarar för argument med rötter från den positivistiska traditionen. Utifrån kritiken har 

användandet av andra begrepp utvecklats som går i linje med den kvalitativa 

forskningstraditionen (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann 

(2009) argumenterar dock för att behålla de traditionella begreppen då de inte bara har en 

metodologisk betydelse, utan också har en grund i pålitlighet hos forskaren. Reliabilitet 

innebär att studien ska kunna upprepas, detta blir dock näst intill omöjligt i detta fall eftersom 

den kvalitativa intervjun sker i en viss social kontext och forskaren som återupprepar studien 

behöver infinna sig i samma sociala roll som föregående (Bryman, 2011). Validitet i 

kvantitativ forskning står för att metoden som används avser överensstämma mellan det 

undersökta och forskarens teori, att man undersöker det som avses undersökas (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Är en studie reliabel och valid är sedan frågan om studien 

är generaliserbar, om den är överförbar till andra situationer och personer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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Då vår studie bifogar informationsbrev (se, bilaga 1) och intervjuguider (se, bilaga 2-3) så är 

det möjligt för andra att genomföra studien på liknande sätt. Det är dock omöjligt att 

efterlikna exakt samma sociala kontext samt infinna sig i samma sociala roll. Svensson och 

Ahrne (2011) menar att transparens är viktigt för att göra en kvantitativ studie trovärdig. En 

transparent studie med en väl synlig process öppnar för kritisk diskurs och debatt (Svensson 

& Ahrne, 2011). Vi har noggrant reflekterat över vårt metodval och beskrivit detta på ett 

ingående sätt för att öka transparensen och möjligheten att framföra kritik. Vidare så avser vi 

inte att gör anspråk på någon sanning eller framställande av objektiv fakta. Vi förhåller oss till 

intervjupersonernas utsagor om vad de definieras som sanning utifrån deras omvärld. Istället 

för att fråga sig om något är sant så är det istället viktigt att fråga sig hur detta har skapats och 

producerats (Wenneberg, 2000).  

5.7 Arbetsfördelning 
Uppsatsen har skrivits gemensamt av oss båda. Dock har vi varit tvungna att dela upp de olika 

texterna i de olika kapitel när vi först börjat skriva. Dessa delar har sedan lämnats över till den 

andre för läsning och korregering. På så sätt har vi båda varit delaktiga i all skriven text. 

Under intervjuerna var båda närvarande. För att intervjuerna skulle flyta på så smidigt som 

möjligt så var bara en av oss intervjuledare åt gången, dock hade den andre möjligheten att 

flika in med ytterligare frågor om det så behövdes. Vi valde att strukturera upp intervjuerna på 

ett sådant vis eftersom vi ville underlätta för intervjupersonen att svara på frågorna. Vi ansåg 

att vi skulle få ut mer av intervjuerna om intervjupersonen enbart behövde koncentrera sig på 

en av oss. Resultatet har vi sedan analyserat och arbetat med tillsammans. 

5.8 Metoddiskussion 
Det finns mycket som skulle kunna gjorts annorlunda i denna studie. Urvalet skulle kunna 

utgått från fler HVB, med färre intervjupersoner från vardera verksamhet. Detta skulle kunna 

ge en bredare bild av kontaktmannaskapet och möjligtvis stärka eller försvaga vår analys. 

Risken med att genomföra färre intervjuer på fler platser hade varit att det kanske inte hade 

blivit en rättvis bild av varje HVBs beskrivning av kontaktmannaskapet. Med fyra 

intervjupersoner får vi en nyanserad bild av kontaktmannaskapet från fler källor i samma 

verksamhet, som både kan bekräfta eller motsäga varandra.  

Valet av intervjuguide skulle istället för semistrukturerad intervju kunna fallit på en 

ostrukturerad intervju där helt öppna samtal om kontaktmannaskap som ämne. Denna form 
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valdes bort då vi befarade att intervjuerna dels skulle kunna gå allt för långt från ämnet men 

också för att materialet skulle bli allt för svårt att analysera. Vidare hade en fullt strukturerad 

intervju möjligen kunnat bli allt för ledande och kanske skulle påverka intervjupersonernas 

svar. Vi har utgått från att minimera egna värderingar i påverkan av intervjuerna, därför har vi 

inte diskuterat våra egna tankebanor kring uppfattningar av kontaktmannaskapet till 

intervjupersonerna, allt för att få en så klar bild av vad de själva uppfattar som relevant. 

6. Resultat och analys 
6.1 Inledande om HVB A och HVB B 
På båda boendena, HVB A och HVB B, finns det ett flertal placeringsplatser för ungdomar 

både inne på institutionerna men även ute i olika träningslägenheter som inte ligger i direkt 

anslutning till institutionerna. På HVB A har de i nuläget åtta ungdomar som är placerade, 

fyra inne på institutionen, två i träningslägenheter och två som har extra stöd i egna 

lägenheter. De har möjlighet att ta emot både killar och tjejer i åldrarna 16-20 år. 

Problematiken är enligt intervjupersonerna blandad, men att det just nu bedöms vara 

övervägande neuropsykiatrisk problematik (NP-problematik), skolproblematik och 

relationsproblem.  

På HVB B har de tio ungdomar som är placerade, sex på institutionen och fyra i 

träningslägenheter. Även här tar de emot både killar och tjejer och åldrarna är 15-20. 

Problematiken beskrivs som bred, precis som på HVB A. Ungdomarna bedöms ha 

psykosociala problem som inbegriper NP-problematik, skolproblematik och relationsproblem. 

Föreståndaren förklarar att det är väldigt sällan att en ungdom blir placerade på grund av att 

de endast har en typ av problematik, ofta är det mer komplext än så. Föreståndare B menar 

också att de är också väldigt sällan som institutionsplacering är den första insatsen som 

ungdomarna har genomgått vilket medför att deras bakgrund är ofta väldigt brokig.  

6.1.1 Personalens utbildning och komptens 

Eftersom båda verksamheterna tar emot en så bred målgrupp så ställs det krav på personalen. 

Båda föreståndarna menar därför att de föredrar personal som har en bred kompetens. 

Vi har ganska bred målgrupp, det innebär att vi måste ha en ganska bred kompetens på personalen. 

Det säger lite grann sig självt. Vi har ju liksom inte […] nischat in oss så starkt så att säga. 

(Föreståndare HVB B) 
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[…] vi har försökt hänga med vad efterfrågan är liksom och vilka ungdomar det är som placeras 

här. Så måste vi ju få den kunskapen och den kunskapen får vi lite i utbildning, lite av det att vi 

väljer att läsa samma böcker allihop, och ta upp det i handledning. Men också av erfarenhet i 

mötet med ungdomarna här. (Föreståndare HVB A) 

HVB A har nio anställda behandlingsassistenter. Samtliga av intervjupersonerna har en 

akademisk grund inom socialt arbete eller beteendevetenskap. Enligt föreståndaren på HVB A 

har även samtlig personal fått utbildning i miljöterapi.  

HVB B har åtta anställda behandlingspedagoger. Utbilningsnivån på personalen skiljer en hel 

del från HVB A då det enbart är föreståndaren som har en akademisk bakgrund. Samtliga 

kontaktpersoner hade dock genomgått interna och externa kurser i MI (motiverande samtal) 

och BBiC (barnens behov i centrum).  

6.1.2 Analys 

Som det framgår i tidigare forskning så utgör personalen en central roll inom institutioner och 

de har även stor möjlighet att påverka vården och behandlingen av de placerade (Levin, 1998; 

Heron & Chakrabarti, 2003). Personalens centrala roll visas även på respektive HVB där de 

båda föreståndarna förklarar att det ställs höga krav på personalen och att en bred kompetens 

är att föredra. Heron och Chakrabarti (2003) menar att det är väldigt vanligt att personal på 

institutioner har låg eller ingen utbildning alls inom det aktuella området. Det är något som vi 

kan se på HVB B där ingen av kontaktpersonerna har en akademisk bakgrund inom socialt 

arbete. Om vi antar att kompetens enbart kommer från den grad av utbildning som man har 

erhållit så finns det skäl att ifrågasätta kontaktpersonernas breda kompetens på HVB B. Men 

om vi även antar att kompetens kan komma från andra saker som till exempel personliga 

erfarenheter och personlighet så blir förståelsen en annan för vad kompetens kan vara. Hur vi 

än ser på det så finns det skäl att anta att verksamheterna anser att kompetens kommer både 

från personliga erfarenheter likväl som från utbildningar då de erbjuder personalen interna 

och externa utbildningar. Detta skulle även kunna tyda på att båda verksamheterna anser att 

det är viktigt att personalen arbetar efter samma metoder och att de följer samma teorier, 

vilket enligt tidigare forskning är något som ska eftersträvas (Ahonen & Degner, 2013). 

Samtidigt kan verksamheternas följsamhet till samhällets utveckling och möjlighet att erbjuda 

den service som samhället efterfrågar, ses som en nödvändighet för att deras verksamhet ska 

legitimeras (Hasenfeld, 1983; Hasenfeld, 2010). 
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6.2 Beskrivning av kontaktpersonernas arbete 
Samtliga intervjupersoner håller med om att det är väldigt tydligt vad som ingår i 

kontaktpersonernas arbetsuppgifter. Det är det som står i genomförandeplanen som 

kontaktpersonerna specifikt ska arbeta med, det är genomförandeplanen som hela tiden styr 

de mål som de arbetar mot. Det kan vara allt från att hjälpa ungdomen att få en fungerande 

skolgång till att kunna sköta sin hygien. Flera kontaktpersoner förklarar att ungdomarna ofta 

har sociala brister som gör att de har svårt att socialisera sig och skapa goda relationer med 

andra människor. Om de till exempel har blivit placerade på grund av att det brister i 

hemförhållandena är det heller inte ovanligt att de har svårt att sköta vardagliga saker som sin 

hygien, laga mat och städa. 

Föreståndare B förklarar att förväntningarna som finns på kontaktpersonerna är väldigt enkla 

och tydliga: 

Ja det är väldigt enkelt. Alltså, följa de mål som finns i de genomförandeplaner vi upprättat. Alltså 

jobba mot de mål vi har satt upp där, för det är ju det som handlar om vårt uppdrag. Så att man 

följer det som är skriver det, och inte börja hitta på egna mål eller ta till sig andra mål som inte är 

dokumenterade i genomförandeplanen. Eftersom de ska ju vara strikta och man ska kunna följa 

upp vården på ett bra sätt. (Föreståndare HVB B) 

Det framkommer dock från flera kontaktpersoner att ofta gör de lite mer än det som faktiskt 

står i genomförandeplanen. 

Ja det som ingår i uppdraget är fortfarande det som står i genomförandeplanen, det vi ska 

genomföra. Behandlingen med ungdomarna så att säga. Sedan får vi kritik ibland att oftast gör 

man kanske lite till. Men det är bara för att, äsch det är ju hur man är som människa ju. 

(Kontaktperson HVB B) 

På båda verksamheterna är det kontaktpersonerna som i första hand ansvarar för behandlingen 

av ungdomen, dock är det mer tydligt på HVB B. På HVB A menar de att trots att det är 

kontaktpersonerna som har det största ansvaret över behandlingen så har de alla ändå ett 

gemensamt ansvar. På HVB B uttrycks kontaktpersonerna däremot vara viktiga då de i varje 

uppdrag med en ungdom utgör en central roll i hela behandlingen. 

Så det kan man säga, det är ju det centrala i verksamheten. Det är våra kontaktpersoner. […]Men 

det är ju kontaktpersonerna som jobbar med det som står i planen, det vill säga ska vi jobba i 

relation med skolan för att få en bättre fungerande skolgång, exempelvis eller vad det nu är. 

Relationen till föräldrar, exempelvis. Det är ju de som håller i det, försvinner de så försvinner ju 

den delen. Och den är ju högst avgörande för om vi lyckas eller inte. (Föreståndare HVB B) 
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Föreståndaren på HVB B menar att jobbar man inom institutionsvården med ungdomar så 

jobbar man inom en förtroendebransch och att en god relation mellan behandlare och ungdom 

är betydande för att behandlingen ska fungera. Föreståndaren fortsätter med att förklara att 

ungdomar som många gånger blivit svikna av vuxenvärlden ofta har svårt att lita på 

människor och bygga upp och bevara relationer, ett påstående som även styrks av tidigare 

forskning (Hill, 2005; Degner & Henriksen, 2007). Detta betonas framförallt på HVB B att 

relationsskapandet är en viktig del av behandlingen. 

Vi vill ju att det är ju de som ska fördjupa relationen med sina, om man säger så, ungdomar. Det är 

ju de som ska hålla i själva behandlingen så vi vill ju gärna se att det är en skillnad i kontakt med 

dina kontaktpersoner kontra övrig personal. (Föreståndare HVB B) 

Så här förklarar kontaktpersonerna relationens betydelse i behandlingsarbetet: 

[…] jag ska få en relation med min ungdom så att hon eller han litar på mig. Sedan när jag fått den 

relationen det är då jag kan börja behandla. (Kontaktperson HVB B) 

[…] vi jobbar enligt en trappa där man först bygger upp förtroende och sedan jobbar utifrån det, då 

kan man börja utmana och sedan ska man avsluta med att utmana er relation och lära den att stå för 

sig själva. (Kontaktperson HVB B) 

Att journalföra och dokumentera är en annan arbetsuppgift som ingår i 

kontaktmannauppdraget och det upptar väldigt mycket tid förklarar flera kontaktpersoner. På 

båda verksamheterna menar de flesta kontaktpersonerna att dokumentationen egentligen är ett 

gemensamt ansvar som ligger hos all personal. Men trots det så har det största ansvaret 

hamnat hos just kontaktpersonerna. 

Ja (namn på dokumentationssystem) skriver vi ju i, det är ju vårt dokumentationssystem som 

handläggaren har tillgång till. Och där blir det ju ofta att man får göra inlägg och sådant för att 

hålla dem uppdaterade. Det handlar ju mycket om att ha en öppen kommunikation. […]Alla kan 

göra det men oftast så blir det ju att kontaktpersonen dokumenterar det mesta. (Kontaktperson 

HVB A) 

6.2.1 Att vara en länk 

När en ungdom placeras på ett HVB ska det finnas en vårdplan som beskriver vad det är 

ungdomen behöver ha hjälp med. Vårdplanen ska senare mynna ut i en genomförandeplan 

som istället ska beskriva mer konkret hur vården och behandlingen ska gå till. Det är 

socialsekreteraren, på uppdrag av socialnämnden, som ansvarar för placeringen och i 

dagsläget är det även socialsekreteraren som skriver genomförandeplanerna inom båda 
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verksamheterna. En kontaktperson på HVB A förklarar dock att den här uppgiften istället kan 

komma att läggas på kontaktpersonerna efter en planerad utökning av verksamheten. 

Ja det är ju att vara en länk, eller kontakten med alla de officiella myndigheterna, alltså sjukvård, 

BUP, alltså med landstinget, skola, barnomsorg, med försäkringskassan, alla myndigheter, 

bostadsföretag där du är den förlängda armen. (Kontaktperson HVB A) 

Att kontaktpersonerna är en viktig länk, en spindel i nätet är begrepp som flera av 

kontaktpersonerna använder sig av för att beskriva sin roll. Den samverkande rollen menar 

intervjupersonerna är minst lika viktiga för ungdomarna som för de som har beställt insatsen. 

Ibland kan det vara så att kontaktpersonerna kan ha lite svårt i början, det kan ta tid innan de 

connectar i relationen med ungdomen, då är man inte så viktig för ungdomen. Då är det ju snarare 

det att man är länken mellan placerare och utförare, och där blir man ju viktig som en spindel då, 

men då är det ju mer mellan professionella. Men det tar man ju sig så ofta igenom, alltså den här 

ser ju olika lång tid ut, men då blir man ju viktig för ungdomen, så väl som till de som har beställt 

den här insatsen. (Kontaktperson HVB A) 

Det framkommer i intervjuerna att de formella och samverkande bitarna är en stor del av de 

arbetsuppgifter som ingår i kontaktmannaskapet. Det är kontaktpersonerna som ansvara för att 

följa upp genomförandeplanen, samla information till behandlingskonferenser, ha kontakt 

med socialsekreterare, BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), skola och andra extra personer 

och myndigheter utanför verksamheten. Intervjupersoner från båda verksamheterna beskriver 

att de måste ha en absolut öppenhet mot socialsekreterarna dels genom dokumentation men 

också genom att de ska kunna svara på frågor när socialsekreterarna kräver svar. 

Handläggarna har ju sin genomförandeplan och den vill ju de att vi följer till punkt och pricka. De 

kan även ställa följdfrågor, socialsekreteraren ringer till mig och frågar ”hur går det?”, att vi ska 

observera ungdomen, att vi ska kunna så mycket som möjligt om ungdomen, […], vi ska kunna 

svara på varenda fråga som de har. (Kontaktperson HVB B) 

6.2.2 Analys 

Tvingande isomorfistiska processer kan komma både inom det organisatoriska fältet och från 

närliggande fält. Dessa processer kan förändra strukturer genom bl.a. finansiering, lagar och 

regler (Meyer & Rowan, 1977/1991; DiMaggio & Powell, 1983/1991). Socialtjänsten tillhör 

kommunala organisationer som bestämmer placering och insats till ungdomarna. Vårdplan 

och genomförandeplanen är lagstadgade dokument som är direkt styrande i 

kontaktpersonernas arbete. Johansson (2002) beskriver att tvingande processer ofta har en 

grund i någon form av beroendeställning. Att vara tvingade att arbeta utefter 
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genomförandeplan blir en tvingande process för kontaktpersonerna, kanske även tvingande i 

utformningen av kontaktmannaskapet. När intervjuerna genomfördes så skrevs 

genomförandeplanerna av socialsekreteraren, men det framkom att detta kan komma att ändra 

på HVB A. Kontaktpersonerna beskriver att de själva kan påverka innehållet men oavsett vem 

som skriver genomförandeplanen så är det ändå socialsekreteraren som ansvarar för vården 

och har det sista ordet.  

Det framgår av resultatet att det inte är helt ovanligt att kontaktaktpersonerna gärna gör lite 

mer än det som faktiskt står i genomförandeplanen, vilket de även kan få en del kritik för. 

Utifrån citatet från föreståndare på HVB B så finns det anledning att anta att denna kritik till 

viss del kommer från just föreståndaren som menar att det är viktigt att kontaktpersonerna 

strikt följer de mål som är uppsatta i genomförandeplanen.  Tidigare forskning visar att om 

personalen inte känner stöd från sina chefer i sitt arbete så kan det tillslut leda till utbrändhet 

och bristande engagemang till de barnen och därmed ge dåligt behandlingsresultat (Heron & 

Chakrabarti, 2003). Ett bristande engagemang från personalens sida är dock inget som 

framkommer utan snarare tyder deras vilja att göra mer än de behöver på ett stort 

engagemang. Att föreståndaren på HVB B ger kritik för att de inte enbart följer målen i 

genomförandeplanen betyder inte nödvändigtvis att föreståndaren inte är stöttande i 

kontaktpersonernas arbete. Det tyder mer på att föreståndaren har krav från socialsekreteraren 

att behandlingen ska ske utifrån den rådande genomförandeplanen och det medför ju 

självklart att detta krav även ligger på kontaktpersonerna. Föreståndaren måste tänka på 

institutionens rykte och framgång. Om målen i genomförandeplanen inte uppnås så har de utåt 

sett misslyckats med vården vilket i det långa loppet kan vara förödande för institutionens 

framtid (jfr. Hasenfeld, 2010).  

Inom det organisatoriska fältet konstrueras ramar, så kallat logiker, som styr hur arbetet ska 

organiseras (Grape, 2006). Eftersom vårdplan och genomförandeplan konstrueras utanför 

verksamheterna så betyder det att arbetet måste utformas utifrån hur dessa planer är 

konstruerande. Kontaktmannaskapets form kan därför tolkas som att den blir statisk då dessa 

planer utformas för att utföras av kontaktpersoner. Detta kan förstärkas av ständiga 

påtryckningar att redogöra för hur arbetet utförs och fortskrider. 

Kontaktpersonen har ett ansvar att hålla socialsekreterarna uppdaterade vad gällande 

ungdomen och arbetet med denne. Detta kan innebära att kontaktperson och socialsekreterare 

inte alltid är överrens vad gällande om en klients vårdbehov. När detta sker så försöker båda 
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parter verka för sin åsikt och det brukar sluta i att båda får kompromissa och det blir ett 

mellanting. Detta kan dock bli till en form av konflikt, där socialsekreteraren besitter den 

formella makten över vad som ska göras med ungdomen. Johansson (2006) beskriver hur 

organisationer tillhör organisatoriska fält där organisationer som arbetar med likartade 

aktiviteter ingår. Både HVB A och B ingår således inom samma organisatoriska fält. 

Socialsekreterarna tillhör socialtjänsten och är de som placerar ungdomen på ett HVB. 

Socialtjänsten blir med detta resonemang en del av det organisatoriska fältet i arbetet med 

ungdomen. 

Kontaktmannaskapet ses av intervjupersonerna som en ”spindel i nätet”, vilket menas som en 

samverkande roll i ungdomens omvärld. Samverkan sker med andra organisationer såsom 

Landsting och skola. Om man som Sallnäs (2012) ser HVB som ett instabilt organisatoriskt 

fält, så kan de samverkande organisationerna ses som mer stabila. Utifrån detta resonemang 

kan de samverkande organisationerna inneha en överordning gentemot HVB som 

organisation, vilket i sin tur kan påverka kontaktmannaskapet genom informella 

påtryckningar. 

6.3 Hur ska man vara? 
6.3.1 Professionell kontra komma nära 

Kontaktpersonerna på båda verksamheterna menar att deras roll som kontaktperson inte 

enbart utgörs av de formella uppgifterna utan det handlar även mycket om att få en kontakt 

och kunna skapa en relation. Det framkommer att en god relation mellan ungdom och 

kontaktpersoner kan utgöra en trygghet för ungdomen såväl som för dennes familj. 

Tryggheten för ungdomen att ha några stabila vuxna att förlita sig på och öppna upp sig för 

och tryggheten för dennes familj att veta vem de kan vända sig till om de har några frågor 

eller vill ha olika råd.  

På HVB A förklarar flera intervjupersoner att relationsbyggandet börjar redan samma dag 

som ungdomen skrivs in. Då åker kontaktpersonerna och ungdomen iväg på en resa och 

stannar över natten i en annan stad. Detta görs dels för att lära känna ungdomen och redan då 

få en kontakt men också för att kartlägga och få mer information om ungdomen som 

eventuellt inte har framkommit i vårdplanen. En kontaktperson förklarar detta som väldigt bra 

då kontaktpersonerna och ungdomen redan då kommer varandra närmare. 
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[…] alltså för att lära känna ungdomen och för ungdomen att lära känna kontaktpersonerna så då 

har ju de redan där kommit närmare, det har blivit vi. (Kontaktperson HVB A) 

Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att de placerade ungdomarna redan innan placeringen 

har tagit emot ganska många insatser från socialtjänsten. Föreståndare på HVB B förklarar att 

om så är fallet har ungdomarna haft väldigt många professionella i sina liv som sedan har 

försvunnit eller bytts ut. Då dessa ungdomar ofta har svårt att skapa och bevara relationer så 

anser de på HVB B att det är viktigt att de kontaktpersoner som ungdomarna blir tilldelade 

inte byts ut i första hand, något som även styrks av tidigare forskning (Degner & Henriksen, 

2007). 

Och sen så följer de här kontaktpersonerna med hela vägen under tiden man är inskriven på 

institutionen, tills dess att man skrivs ut så att säga. [---]Jo det är ju för att vi vill ju, så långt som 

möjligt undvika sammanbrott i de relationer där vi måste gå in och byta kontaktpersonerna. För det 

är ju, det kan jag ju säga efter den erfarenheten jag har, gör man det är man inne i den svängen och 

fått byta så förlänger man vården jättemycket. För då får man börja bygga upp relationer igen med 

nya människor, det förlänger vårdtiden på institutioner. Så att det, ja det är så vi tänker. 

(Kontaktperson HVB B) 

Att skapa goda relationer kan ses som en självklarhet för samtliga intervjupersoner. 

Föreståndaren på HVB A poängterar att kontaktpersonerna ska vara lyhörda, ha förmåga att 

ge omsorg och ha en inbyggd god tanke bakom allt och i det kunna vara professionell. Flera 

intervjupersoner från HVB A förklarar att det är viktigt att inte komma allt för nära ungdomen 

eller att göra sig för viktig, att det då istället kan hämma ungdomens utveckling. En 

kontaktperson förklarar att kommer man för nära så finns risken att man frångår sin 

professionella roll och inte kan se vad som faktiskt är bäst för ungdomen. Man kan därför 

istället försöka se sig själv som en coach eller mentor till ungdomen. 

Jag har ju jobbat i det länge som sagt och känner att man mer och mer med åren har lärt sig att, 

man får inte göra sig för viktigt, för den man jobbar med, utan mitt mål är att få dem självgående 

egentligen. Så vi har blivit mer som ledsagare eller coach, eller mentor i vissa fall. Där jag liksom 

hela tider får stötta och pusha dem till att ta tag i saker. (Kontaktperson HVB A) 

Föreståndaren på HVB B uttryckte vikten av tydliga mål och att kontaktpersonerna strikt 

skulle följa det som står i genomförandeplanen men samtidigt betonades även vikten av en 

god relation till ungdomen. Kontaktpersonerna på HVB B menade också att 

genomförandeplanen är det som styr, men de diskuterades snarare relationen och närheten till 

ungdomarna istället för vikten av att förhålla sig professionellt.  
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 [...] jag vet inte om ni förstår det, men en sådan professionalism som jag tycker blir felaktig, för 

det är människor man jobbar med, det är barn och ungdomar, och de behöver något annat än bara 

reglementsenlig professionalism […] (Kontaktperson HVB B) 

6.3.2 Familjen som modell 

Samtliga kontaktpersoner menar att det finns många likheter med boendet och med en familj. 

Detta återspeglar sig även i båda verksamheterna i eftersträvan att tillsätta en kvinnlig och en 

manlig kontaktperson till alla placerade ungdomar, så långt verksamheterna tillåter. 

Ja då tenderar det ju till att bli mer likt en föräldraroll, så det är mycket som inrymmer i 

kontaktmannaskapet. (Kontaktperson HVB A) 

Sedan brukar jag hävda att det är som en stor familj det här och ungefär som man har det hemma 

ska man ha det på jobbet. Med allt vad det innebär. (Kontaktperson HVB B) 

Flera intervjupersoner jämförde sin roll som kontaktperson med att vara en slags förälder eller 

extra mormor. Att visa att man bryr sig och att man engagera sig i sin ungdom på ett genuint 

sätt framstod som väldigt viktigt. 

[…] man vill ju ha det engagemang att man tänker på och bryr sig om den och de ska känna det 

och det är väl väldigt viktigt. Det vet man ju själv om någon bryr sig genuint eller om det är bara 

det att personen endast följer det som är enligt reglerna. För mig är det väldigt viktigt att det är ett 

genuint engagemang […] (Kontaktperson HVB B) 

 […] för jag tycker det är det viktigaste av allt, för ett barn eller en ungdom, människor generellt, 

att man har den personliga kontakten med någon som bryr sig och är där och ser dig, inte som 

klient men som människa. (Kontaktperson HVB B) 

6.3.3 Analys 

DiMaggio och Powell (1983/1991) betonar normativa isomorfistiska processer genom 

professionellas utbildningar. Universitet som organisationer står under tvingande och 

mimetiska processer vilket gör de professionella mer likriktade, dessa rör sig mellan 

organisationer vilket gör att normer sprids (ibid.). Personalen på HVB A har i högre grad 

akademisk bakgrund, vilket skulle kunna inverka på deras syn på professionellt arbete i 

förhållande till relationskapande med ungdomarna. Intervjupersonerna på HVB B betonar 

relationen och familjemodellen i högre utsträckning än A, vilket skulle kunna ha ett samband 

mellan att de flesta inte innehar akademisk bakgrund. Föreståndaren på HVB B förhåller sig 

både till professionalitet och till det relationella, vilket kan ses som en motsägelse. Egelund 

och Böcker Jakobsen (2009) tar upp att det finns en skillnad mellan primär och sekundär 
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omsorg och att personal på institutioner aldrig kan ge en primär omsorg till barnet då primär 

omsorg bygger på nära relationer, tillit och närhet (Egelund & Böcker Jakobsen, 2009). Dock 

visar tidigare forskning att både professionalitet och att kunna skapa relationer och visa 

engagemang är viktiga ingredienser tillsammans, men även var för sig, för kunna ge en bra 

behandling (Heron & Chakrabarti, 2003; Degner & Henriksen, 2007; Ahonen & Degner, 

2013). De normativa processerna skulle kunna påverka konstruktionen av 

kontaktmannaskapet, vilket bekräftas av en intervjuperson från HVB A på ett tydligt sätt. 

Föreståndaren på HVB A poängterar att kontaktpersonerna ska vara lyhörda, ha en känsla för 

omsorg och kunna erbjuda trygghet och stabilitet. Hasenfeld (2010) menar att mottagare av 

människobehandlande organisationers tjänster förväntar sig förkroppsliga värden av omsorg 

engagemang, tillit och lyhördhet. Detta är något som tydligt går att koppla till båda 

verksamheternas resonemang om kontaktmannaskapets roll. Kärnan i människobehandlande 

organisationer utgörs av relationer och är bäraren av behandlingsarbetet (Hasenfeld, 2010). 

Detta blir ett tydligt inslag från kontaktpersonerna, då även vissa betonar att behandling inte 

är möjlig vid en dålig relation. Något som även bekräftas av tidigare forskning (Sallnäs, 2000; 

Heron & Chakrabarti, 2003; Degner & Henriksen, 2007; Ahonen & Degner, 2013; Kendrick, 

2013). 

Vissa av kontaktpersonerna förhåller sig till en närhet, men betonar även en viss distans. Det 

finns mekanismer inom människobehandlande organisationer såsom arbetsnormer, 

standardisering och dokumentering, vilket medför att distans bibehålls även om behandlingen 

bygger på nära personliga relationer (Hasenfeld, 2010). Tidigare i resultatet har den 

omfattande dokumenteringen och kontaktmannaskapets olika arbetsuppgifter beskrivits, vilket 

kan tyda på att detta verkar som en distansering mot ungdomarna även för de som framhäver 

den nära relationen som det centrala. Detta resonemang kan även kopplas till Degners och 

Henriksens (2007) studie där de tar upp att för mycket administrativt arbete faktiskt leder till 

en distansering till ungdomarna. Det kan urskönjas en separering emellan de båda 

verksamheternas resonemang om att komma för nära klienterna, då HVB A framhåller vikten 

av ett professionellt avstånd till klienterna. Detta skulle kunna antyda att HVB A har färre 

distanserande mekanismer såsom arbetsnormer, eftersom vikten av distansering diskuteras 

som vitalt i motsats till diskussionen bland kontaktpersonerna i HVB B. Detta skulle även 

kunna ses som en normativ process som framförts genom den större akademiska bakgrund 

som råder i HVB A, vilket har analyserats tidigare.  

36 

 



 

Kontaktmannaskapet kan ses från Hasenfelds (2010) perspektiv om att relationen mellan 

klient och personal ska byggas på tillit och hänsynsfullhet, vilket motverkar den naturliga 

maktobalansen som naturligt finns inom människobehandlande organisationer. Genom att 

dela upp personal två och två, till att ansvara för en eller några klienter så kan deras 

engagemang riktas till färre klienter där stor vikt läggs på det personliga bandet och alliansen 

dem emellan. Vilket i sin tur kan leda till en slags tillit liknande den som skapas mellan barn 

och förälder. Detta skulle kunna leda till en acceptans av den rådande maktobalansen, då 

denna finns naturligt även inom familjen. Stöd, tillit och djup kontakt i alliansskapandet 

visade sig vara av yttersta vikt vid positivt behandlingsresultat hos unga (Degner & 

Henriksen, 2007). 

DiMaggio och Powell (1983/1991) förklarar att det är enklare att ta modeller från liknande 

organisationer. Båda verksamheterna framhäver föräldraliknelser i kontaktmannaskapets 

utformning. Kontaktpersonerna ska fungera som uppfostrare för ungdomarna och 

verksamheternas inramning ses som en familj, något som enligt forskning är positivt då 

ungdomarnas behov av närhet och känslomässigt stöd bättre kan tillgodoses (Kendrick, 2013). 

Att erbjuda ungdomarna familjeliknande relationer menar Kendrick (2013) kan vara 

avgörande för hur ungdomarna upplever vården. Att verksamheterna eftersträvar 

föräldraliknelsen kan då å ena sidan ses som en modell imiterande från familjen som 

organisation, å andra sidan kan denna modell ses som en institutionell logik. Institutionella 

logiker kan innefattas av bl.a. kulturella och symboliska utgångspunkter i hur arbetet 

organiseras, vilket ger organisationen legitimitet (Grape, 2006). Att verksamheterna utgår från 

en kvinnlig och en manlig kontaktperson kan bekräfta synen på kontaktmannaskapet som 

logik, utifrån den konstruerade synen på det normbelagda föräldraskapet som ansvarig 

uppfostrare. 

6.4 Varför kontaktmannaskap? 
6.4.1 Upprättandet av en struktur och en trygghet 

Samtliga intervjupersoner hävdar att kontaktmannaskapet fyller en viktig roll i 

upprätthållandet av en bra struktur i arbetet, alla vet vem som ansvarar för vem och för vad. 

Alla ungdomarna behöver lika mycket uppmärksamhet och tillsyn, vilket intervjupersonerna 

menar är svårt att ge om ingen har ett specifikt ansvar för någon. Det är även återkommanden 

från båda verksamheterna att det är viktigt att ingenting glöms bort och där har 

kontaktpersonerna en avgörande roll. Flera av intervjupersonerna menar att det inte skulle 
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vara hållbart eller rättssäkert om all personal hade lika mycket ansvar över varje ungdom, de 

menar att då skulle någonting lätt kunna falla mellan stolarna. 

Det viktigaste funktionen är ju att, utifrån klienten, det är ju att inget ska… (kort paus) att det är 

någon som är mer ansvarig. Så att inte saker och ting faller mellan stolarna, som är viktiga, som 

glöms bort. Och då måste vi ha, en kan ju inte ta ansvaret för alla. Då blir det ju att vi delar upp 

det, du tar ansvaret för den och du tar ansvaret för den liksom. Och det är ju för att man inte ska 

glömma något. (Kontaktperson HVB A) 

När vi frågade kontaktpersonerna om vilka specifika ansvarsområden som ingår i 

kontaktmannaskapet så svarade samtliga att dessa var väldigt tydliga. Trots att de menar att 

ansvarsområdena är tydliga har kontaktpersonerna på HVB A mer svårigheter än 

kontaktpersonerna på HVB B att med ord uttrycka vad som menas. HVB A hade svårare att 

särskilja på de ansvarsområden som berör det dagliga arbetet med alla ungdomarna från deras 

roll som kontaktpersoner. Den stora skillnaden mellan de båda verksamheterna i detta 

avseende är att kontaktpersonerna på HVB B har en tydlig fördelning av specifika 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Den ena kontaktpersonen fokuserade på ungdomen och 

den andra fokuserade på ungdomens familj och nätverket som finns runtomkring. Den här 

fördelningen menade flera kontaktpersoner skapade en trygghet för ungdom, vårdnadshavare 

men även för dem själva. Föreståndare på HVB B påpekar att det är viktigt att båda 

kontaktpersonerna har ett helhetsgrepp om ungdomen, men för att inte någon viktig del ska 

missas så har de valt att dela upp ansvarsområdena. 

På båda verksamheterna har de i nuläget två kontaktpersoner för vardera ungdom. Det 

framkommer av flera kontaktpersoner att i den bästa av världar så är det en man och en 

kvinna som är kontaktpersoner åt en ungdom. Att det ska vara en kvinna och en man ansågs 

tillföra ungdomen en slags trygghet och förklaras med att män och kvinnor kan se saker ur lite 

olika perspektiv och tillföra olika saker till ungdomen. De menar att det till exempel kan vara 

svårt för en ung tjej att öppna sig för en man om till exempel menstruation och sexualitet. Så 

här förklarar två kontaktpersoner, en från vardera HVB, fördelarna med att vara en man och 

en kvinna: 

Nä, nä vi är olika. Och där vill jag, och det har jag på alla. Nu ljuger jag, jag har det på två, att det 

är en kille och en tjej. För när det kommer tjejer med några tjejsnack-grejer så är det mycket bättre 

att hon får prata med en tjej än att hon får prata, eller hon kanske inte ens vill eller vågar öppna sig 

mot mig om det gäller sexualitet eller mens eller ja you name it. Så jag tycker det är bra att det är 

en av varje kön. Så det är. (Kontaktperson HVB B) 
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Och vi försöker matcha också en man och en kvinna i möjligaste mån till… För vi har sett att det 

finns mycket vinster med det faktiskt och ha blandat. Man fångar upp lite olika grejer. 

(Kontaktperson HVB A) 

Föreståndarna och ett flertal kontaktpersoner menar att de även aktivt försöker arbetar med 

ungdomarnas delaktighet och att de ska ha möjlighet att påverka vården och behandlingen. På 

HVB B menar de även att ungdomarna ska, i den mån det går, ha möjlighet att välja vilka 

kontaktpersoner som de önskar. 

[…] redan vid inskrivning av ungdomen så brukar vi fråga lite grann så här: Ja nu har vi åtta 

personal på institutionen, hur ser det då ut för ungdomen, har den några preferenser? Man/kvinna? 

Gammal/ung? Speciella intressen? Alltså man stämmer av med ungdomen utifrån delaktighet, ”är 

det något speciellt som du tänker på utifrån kontaktmannaskap?” (Föreståndare HVB B) 

Jag kan inte gå direkt och bara säga så här ”Nu ska vi göra så här pang pang och nu måste du lita 

på mig och pang pang.” Sedan diskuterar man lite då, vilket mål det än var. ”Hur tycker du att vi 

ska göra till exempel med skolan?” ”Ja, det och det kanske.” ”Ja men jättebra”. Och man måste ju 

lyssna på dem lite hur de tycker och tänker med. (Kontaktperson HVB B) 

6.4.2 Kontaktmannaskapets för- och nackdelar 

På HVB B förklarar föreståndaren att de just nu är mitt uppe i en utvärdering av sin 

verksamhet, den tredje i ordningen. Föreståndaren menar att vid alla de tidigare 

utvärderingarna har ungdomarna visat sig positiva till användandet av kontaktmannaskap. De 

har speciellt betonat att de har tyckt om kontakten och relationen de har haft till sina 

kontaktpersoner och att det varit skönt att de ”sluppit prata med alla om allt.” I den här tredje 

utvärderingen kommer de även koppla in föräldrarnas upplevelser av kontaktmannaskapet. 

Föreståndaren på HVB B menar att om föräldrarna visar sig lika positiva till användandet av 

kontaktmannaskapet så finns det ingen anledning till förändring. 

Personalen på HVB A har istället en pågående diskussion om att inte ha kvar 

kontaktmannaskapet i sin nuvarande form. En kontaktperson förklarar att verksamheten har 

använt sig av kontaktmannaskap i många år och att det kan har blivit till en vana. 

Huvudsaken att vi gör det här, är nog för att det kommer många som har jobbat inom institutioner 

där man har jobbat med kontaktmannaskap, det har varit naturligt för dem och det har 

implementerats här och så har vi jobbat så. Jag tror det är av gammal vana faktiskt. (Kontaktperson 

HVB A) 

Det framkommer att verksamheten ska utöka sina platser och flytta till andra större lokaler. I 

samband med utökningen har de nu börjat diskutera om de ska ha kvar kontaktmannaskapet 
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eller om de istället ska övergå till att arbeta i team som de har sett fungerar bra på andra HVB. 

Så här förklarar två kontaktpersoner svagheterna med användandet av kontaktmannaskap och 

fördelarna med att arbeta i team: 

Nackdelarna är ju att vi blir sårbara, som när någon blir sjukskriver eller tar semester eller 

någonting. Då blir det haltande på ungdomen och… vi är lite för sårbara när det gäller sådant, eller 

ungdomen blir i sin tur för sårbar när det gäller sådant. Det är ju en stor nackdel just det. Sedan är 

det ju även det är med möten och sådant och formalia. När man är då, eftersom vi jobbar natt, dag, 

helg liksom. Det är ingen handläggare som vill ha ett möte på lördag klockan 10. Så där blir vi 

också sårbara, vi är inne så lite 8-16 måndag till fredag. […] behandlingsmässigt så kan det kanske 

finnas mer vinster om man, att man som team jobbar kring en ungdom. Och kan se det, och har 

fler infallsvinklar i… nya perspektiv helt enkelt. (Kontaktperson HVB A) 

Så det finns svagheter i det, eftersom vi nu börjar prata om att vi ska jobba i team, där man istället 

delar upp olika områden där man kan jobba mer intensivt. (Kontaktperson HVB A) 

Dessa nackdelar tog även flera intervjupersoner upp på HVB B, men de menar att fördelarna 

med kontaktmannaskapet i sin nuvarande form är fler än nackdelarna. 

6.4.3 Analys 

En kontaktperson från HVB A beskriver att de har arbetet med kontaktmannaskap sedan 

verksamhetens uppstart och att anledningen till detta är att personal har ett förflutet från andra 

institutioner som arbetar med kontaktmannaskap. Intervjupersonens citat om anledningen till 

användandet av kontaktmannaskap stämmer väl med det som DiMaggio och Powell 

(1983/1991) menar med normativ isomorfistisk process och professionellas förflyttning av 

tankar och idéer från universitet och mellan organisationer. Då detta inte var en fråga som var 

formulerad direkt från detta perspektiv så pekar denna utsaga på institutionalisering av 

kontaktmannaskapet. DiMaggio & Powell (1983/1991) framhäver att oklara mål och osäker 

omgivning är starkt kopplade till mimetiska isomorfistiska processer. Båda studerade 

verksamheterna arbetar med ungdomar som beskrivs ha komplexa problemområden och att de 

är i ständig förändring, vilket bekräftas av Hasenfeld (2010) teori om människobehandlande 

organisationer. Oklarhet i hur arbetet ska utföras i en ständigt föränderlig omgivning kan leda 

till att verksamheterna väljer att organisera arbetet på ett liknande sätt utifrån 

kontaktmannaskapet som modell.  

HVB A pratar om att förändra kontaktmannaskapets tvåsamhet till team, detta genom att de 

har besökt andra organisationer inom fältet för att se hur de organiserar sitt arbete. De har i sin 

planerade utvidgning stött på problem som inte kommer att fungera i den nuvarande 
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organiseringen av kontaktmannaskapet. DiMaggio och Powell (1983/1991) menar att när en 

organisation stöter på ett problem så blir det enklare att anamma modeller från andra 

organisationer, detta blir en kostnadseffektiv och legitimerande lösning. Detta bekräftas av 

HVB A som söker hos andra organisationer efter lösning och visar sig ovilliga till att utforma 

en egen. Den tilltänkta organiseringen av kontaktmannaskapet innehåller samma funktioner 

som den tidigare men med mer tydligt fördelade ansvarsområden, vilket även det kan visa på 

att det finns få sätt att organisera arbetet på ett HVB. Detta bekräftas av DiMaggio och Powell 

(1983/1991) som påstår att det finns få organisatoriska modeller att efterlikna inom det 

organisatoriska fältet. HVB B är till största del nöjda med hur kontaktmannaskapet är 

organiserat i deras verksamhet, även om föreståndaren reserverar sig något då utvärderingen 

inte är helt klar, men framställer heller inget annat alternativ. Detta kan också visa på att det 

inom det organisatoriska fältet finns få möjligheter till att organisera arbetet på ett annorlunda 

sätt än det som innefattas av kontaktmannaskapet. 

Kontaktmannaskapet kan ses som en konstruerad institutionell logik som medför legitimitet 

inom det organisatoriska fältet och organisationens omvärld (Grape, 2006). 

Kontaktmannaskapet blir då en ram för hur arbetet organiseras. Olika utgångspunkter för 

dessa logiker beskrivs bland annat som kulturella och symboliska (Grape, 2006). Dessa 

utgångspunkter går att urskönja från kontaktmannaskapet beskrivningar, som en uppfostrare 

med föräldraroll, som en samverkande länk inom det organisatoriska fältet. Denna logik kan 

ge verksamheterna och kontaktmannaskapet legitimitet genom att den gentemot andra 

organisationer och interagerande fält får kulturell och symbolisk funktion som verkar logisk. 

Ungdomens omvärld kan acceptera den uppfostrande rollen som en del i en familjekultur, 

vilket även kan medföra logik i hur kontaktpersonerna arbetar, eftersom arbetet ses efterlikna 

föreställningar på hur en familj fungerar. Detta kan främst ses utifrån hur HVB B ser på 

kontaktmannaskapet, HVB A förhåller sig något kritisk till denna logiks kulturella roll. HVB 

A ser på möjligheterna att utveckla kontaktmannakapet från ett manligt och kvinnligt 

kontaktpar, till tre personal till en ungdom. HVB A visar dock ingen större förändring av 

kontaktmannaskapets innehåll. Den symboliska och kulturella delen av att vara likt ett 

föräldraskap skulle dock förändras och risken finns då att kontaktmannaskapet i dess nya 

form inte skulle mötas av samma acceptans från ungdomens omvärld. 

Genom intervjupersonernas utsagor om kontaktmannaskapets centrala roll på båda HVB 

verksamheterna, så skulle kontaktmannaskapet kunna analyseras som en myt. Meyer och 

Rowan (1977/1991) beskriver myter som starkt införlivade funktioner och metoder inom det 
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organisatoriska fältet. Både HVB A och HVB B diskuterar fördelar och nackdelar med 

kontaktmannaskapets utformning. HVB A vill utveckla kontaktmannaskapet till 

kontaktpersoner i team, vilket andra HVB använder sig av. Kontaktmannaskapet som 

arbetsmodell utmanas inte från någon av intervjupersonerna, vilket skulle kunna ses som att 

kontaktmannaskapet är en stark institutionell myt inom det organisatoriska fält som HVB 

verkar. Detta perspektiv gör det mer legitimerande för verksamheterna att fortsätta använda 

sig av kontaktmannaskapet i olika former än att göra en radikal förändring som skulle kunna 

utmana legitimiteten. 

7. Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att analysera hur uppdraget kontaktmannaskap används på HVB för 

barn och unga och vilken roll kontaktmannaskapet fyller för organisationen. 

Resultatet i studien visar flera olika perspektiv av kontaktmannaskapet. Som Crafoord (1991) 

beskriver så är kontaktmannaskapet inte ett nytt arbetssätt utan har från psykiatrin spridits till 

flera organisationer. Vår studie visar att kontaktmannaskapet är en del i hur de studerade 

verksamheterna organiserar sitt arbete. Kontaktmannaskapet laddas med värden som 

personliga relationer och föräldraliknande kontakter med de placerade unga. Matchning sker i 

den inledande delen av en placering, där ungdomens problem, intressen och preferenser 

jämförs med personalen. Detta görs för att underlätta relationsskapandet mellan kontaktperson 

och placerad ungdom. 

Sammanfattningsvis kan vi se att föreståndare och kontaktpersoner från de båda HVB 

verksamheterna i stora drag beskriver kontaktmannaskapets på liknande sätt. Relationen och 

relationsskapande ses som en nödvändighet för att kunna utföra en god behandling. Dock kan 

vi se att HVB A framhåller vikten av professionalitet mer än vad HVB B gör då de istället 

förespråkar betydelsen av närhet och ett personligt engagemang. Rollen som kontaktperson 

har visat sig innehålla många dimensioner då de bland annat har ett ansvar gentemot 

socialsekreterare att utföra den behandling som står i vårdplan och genomförandeplan men de 

har också ett stort ansvar att utföra det administrativa arbetet som förklaras uppta en stor del 

av tiden i det dagliga arbetet. Kontaktpersonerna beskriver själva sin roll som en länk mellan 

ungdomen och dennes sociala nätverk. De ansvarar för att ha den övergripande informationen 

om ungdomen och det är även de som står kontakten med föräldrarna, myndigheter och 

externa personer som är involverade i ungdomen utanför institutionen. Kontaktpersonerna 

menar att deras roll även kan jämföras med en föräldraliknande roll i många fall då de har till 
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uppgift att uppfostra och vägleda ungdomen i rätt riktning. En del kontaktpersoner benämner 

sig själva som en extra mormor medan andra ser sig själva som en mentor eller coach. Hur de 

än benämner sig själv så antyder de flesta kontaktpersonerna att de alla är som en familj och 

att ungdomen ska känna sig som hemma. Eftersom de flesta kontaktpersonerna hade den här 

åsikten så valde vi vår titel för uppsatsen efter ett slående citat som belyser just detta.  

Kontaktpersonerna menar att de utgör den centrala rollen i behandlingsarbetet. Dock påpekas 

det på HVB A att det finns utrymme för andra i personalgruppen att gå in och behandla i vissa 

fall. Det här är något som inte framkommer på HVB B där föreståndare poängterar att det är 

kontaktpersonerna som har den mest centrala funktionen i hela behandlingen och menar att 

utan dem så skulle behandlingen inte kunna utföras. 

Användandet av kontaktmannaskapet motiveras med att det skapar en god struktur i arbetet, 

alla vet vem som ansvarar för vem och för vad. Det framkommer från båda verksamheterna 

att det är mycket som händer i en ungdoms liv, mycket att hålla reda på och därför är 

kontaktpersonerna nödvändiga så att ingenting glöms bort. Kontaktpersonerna utgör även en 

betydande roll för ungdomen som stabila och trygga vuxna, detta är något som placerade 

ungdomar vanligtvis har saknat (Heron & Chakrabarti, 2003; Degner & Henriksen, 2007; 

Lagerlöf, 2012). Relationsbyggandet visade sig vara en stor del av behandlingen och att 

kontaktpersonerna inte byts ut är därför något som eftersträvas. 

Det eftersträvas i båda verksamheterna att en ungdom har både en man och en kvinna som 

kontaktpersoner då de menar att de fångar upp olika saker hos ungdomen. Det ses även som 

en trygghet för ungdomen då många kontaktpersoner påpekar att det till exempel kan vara 

svårt för en ung tjej att anförtro sig till en man om saker rörande menstruation och sexualitet. 

Kontaktmannaskapet i denna form kan därför ses som skapad utifrån familjen som modell där 

kontaktpersonerna kan liknas vid föräldrar och vara de som har den närmaste relationen till 

ungdomen. Dock visade det sig att HVB A är i en förändringsprocess där de ska bygga ut 

verksamheten och i samband med detta kommer de eventuellt avskaffa denna form av 

kontaktmannaskap och övergå till att arbeta i team. HVB A menar att det kommer att kunna 

ge dem en än bättre struktur i arbetet och att de då blir än mer tillgängliga för ungdomen. Att 

det finns brister i att bara vara två kontaktpersoner lyfts av båda verksamheterna, dels att 

kontaktpersonerna inte alltid kan finnas på plats men också att de blir sårbara under semester 

och när personer slutar. Dock menar HVB B efter olika utvärderingar att ungdomarna har 

visat sig positiva till att enbart ha två personer att öppna sig inför och att de har uppskattat den 
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nära relation som funnits dem emellan. Det kan därför vara värt att tänka hur arbetsmodellen 

team kan uppfattas av ungdomarna då de kommer att ha fler personer som de måste förlita sig 

på och försöka skapa en relation till. 

Tecken på institutionaliseringsprocesser av kontaktmannaskapet: 

• Tvingande – Då det är vårdplan och genomförandeplan som styr kontaktpersonernas 

arbetsuppgifter. De måste förhålla sig till stabila aktörer som har bestämmanderätt 

över vad de får och inte får göra, till exempel socialsekreterare, IVO och 

Socialstyrelsen. 

• Mimetiska – Det finns få modeller för hur de kan organisera sitt arbete i en ständigt 

föränderlig omvärld. Kontaktmannaskapet är anpassat efter modeller som redan finns 

och det är svårt att komma på nya fungerande modeller. Förändringen från kontaktpar 

till kontaktteam som modell sker genom att imitera andra HVB. Kontaktmannaskap 

utifrån familjen som modell ses som en trygghet då det är väl accepterat i samhället. 

Dock är begreppet familj något som inte längre är självklart då dagens 

familjekonstellationer kan varierande. Egelund och Böcker Jakobsen (2009) menar att 

det inte går att vara en familj på en institution. En institution och de relationer och den 

omsorg som där lämnas är något annat. Därför är familjen som modell haltande och 

bygger mest på att den ger legitimitet från omgivningen. 

• Normativa – Akademisk bakgrund och tidigare arbete på andra institutioner kan visa 

sig betydande i kontaktpersonernas förhållningssätt. På HVB A hade samtliga 

intervjupersoner en akademisk bakgrund inom socialt arbete eller beteendevetenskap 

och på HVB B var det enbart föreståndaren som hade en akademiskutbildning i socialt 

arbete. Denna skillnad på utbildningsnivå kan vara orsaken till hur kontaktpersonerna 

på de olika verksamheterna förespråkade vikten av professionalitet eller personligt 

engagemang. 

• Institutionell myt – Kontaktmannaskapet kan ses som en som institutionaliserad 

outmanad arbetsmodell inom det organisatoriska fältet. Bristen på alternativa sätt att 

organisera arbetet kan påvisa att kontaktmannaskapet är en befäst och legitimerand 

myt. 

• Institutionell logik – Att kontaktmannaskap kan ses som en ram för hur arbetet 

organiseras, vilket ger legitimitet inom det organisatoriska fältet och organisationens 
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omvärld. Familjen som modell kan ses som en symbolisk och kulturellt logisk 

utgångspunkt som accepteras av kontaktpersonerna själva så väl som verksamheternas 

omvärld. 

7.1 Avslutande diskussion 
Det uppstår en kontrast mellan den personliga relationen som anses önskvärd mellan 

kontaktperson och ungdom och det som Hasenfeld (2010) beskriver som komplexa system 

och kontrollmekanismer, vilket finns för att kunna bibehålla en viss distans. Kontaktpersonen 

förväntas att journalföra allt som händer om ungdomen och ska alltid vara beredd på att svara 

på ansvarig socialsekreterares frågor. Detta uttrycks av intervjupersonerna som att de ska bli 

experter på ungdomarna och de ska leda behandlingskonferenser med inblandade aktörer om 

hur arbetet fortskrids. Att upprätthålla professionalitet mot kollegor och andra aktörer, 

samtidigt som kontaktpersonen ska ha en djup och engagerad relation med den unge blir en 

svår balansgång. Hur kan en balans uppnås för att inte kontaktpersonen ska tippa över och bli 

för distanserad eller bli allt för personligt engagerad? Och är det ett problem att bli för 

engagerad? Ja möjligtvis utifrån ett personalperspektiv då personen riskerar att bli utbränd 

vilket även i det långa loppet skulle kunna komma att påverka ungdomen negativt. Denna 

balans kan dock skifta beroende på vad föreståndaren har för fokus, såväl som hur 

genomförandeplanen är utformad.  

När en relation har etablerats och målen med behandlingen har uppnåtts så bryts kontakten 

mellan kontaktperson och ungdom. Detta görs även om det finns en ömsesidig önskan mellan 

dessa parter att fortfarande bibehålla en kontakt. Frågan är hur mycket ansvar som faktiskt 

kan läggas på en kontaktperson som dels har ett ansvar gentemot organisationen att uppnå de 

mål som finns i genomförandeplanen men också känner att ansvar gentemot ungdomen att få 

den så välfungeraden i samhället som möjligt? En lösning på detta skulle kunna vara att 

förflytta behandlingsansvaret från kontaktpersonen och istället se dennes engagemang till 

ungdomen som det primära. Socialsekreterarna skulle då också kunna få en möjlighet att låta 

kontaktpersonen fortsätta vara engagerad i ungdomen även efter placeringstiden om detta ses 

som önskvärt utifrån ungdomens behov. Kontaktpersonen skulle då kunna agera som en 

extern kontaktperson eller liknande åt den unge och på så sätt bibehålla den relation som 

skapats och ses som betydelsefull för ungdomens fortsatta utveckling. Detta skulle dock 

medföra en ökad belastning för anställd personal och även högre kortsiktiga kostnader, då 

externa kontaktpersoner idag endast får en symbolisk summa för utfört arbete. Frågan är vad 
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som är bäst för den unge och prognosen för framtida utveckling. Om återplacering kan 

undvikas, vilket blir då mest kostnadseffektivt?  

Familjen som utgångspunkt för kontaktmannaskapet har analyserats i studien utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. Denna utgångspunkt bygger på normativa föreställningar om 

kärnfamiljen, såväl som föreställningar om manligt och kvinnligt. Kendrick (2013) menar att 

barn på institutioner ofta uppfattar en engagerad personal som en familjemedlem. Detta 

förstärker kontaktmannaskapet utgångspunkt från en familjemodell. Det bygger dock på 

gamla normer som inte alltid är representativa mot hur verkligheten ser ut idag, vilket även 

Kendrick (2013) poängterar i sin artikel. Att framhäva kärnfamiljen och könsnormer i 

kontaktmannaskapet kan ses som problematiskt och skulle kanske kunna påverka ungdomens 

utveckling och syn på sin biologiska familj samt förstärka könsstereotypa föreställningar. 

Med detta i åtanke så skulle en studie om genus och normer i kontaktmannaskapet vara en 

intressant utgångspunkt. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi heter Andreas Larsson och Carolina Blomstrand och vi studerar på socionomprogrammet 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu i vår skriver vi vårt examensarbete för kandidatexamen. 
Vår uppsats handlar om kontaktmannaskap på HVB och därför vi vill gärna få möjligheten att 
intervjua just er. 
 
Era erfarenheter är av stort värde, inte bara utifrån vårt personliga intresse, utan även på grund 
av att kontaktmannaskap inom HVB är sällan förekommande inom forskningen. Våra 
forskningsfrågor berör beskrivningen av rollen som kontaktman, vilka förväntningar som 
finns på kontaktmännen, hur kontaktmännen uppfattar sitt uppdrag och vilka motiv det finns 
för användandet av kontaktmannaskap. 
 
Vi önskar således få intervjua föreståndare och tre kontaktmän/kontaktpersoner. Varje 
intervju beräknas ta mellan 45-60 minuter och kan för er verksamhets skull delas upp på två 
eller tre dagar, om ni så önskar. Intervjuerna kommer att spelas in, men du som intervjuperson 
kommer att avpersonifieras och det kommer inte heller att framgå vilket HVB du arbetar på. 
Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun eller avstå att svara på 
frågor, utan vidare förklaring. 
 
Inspelningen och utskriften av intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och ingen förutom 
vi, vår handledare och vår examinator kommer att kunna ta del av materialet. När 
uppsatsarbetet är färdigställt kommer allt råmaterial även att förstöras. 
 
Vi önskar att genomföra intervjuerna under veckorna 16-18. Vi är medvetna om att tiden för 
intervjuer är väldigt nära inpå, men hoppas att ni ändå har möjlighet att hjälpa oss genom ert 
deltagande. 
 
Vid intresse kan ni kontakta oss via e-mail så kan vi ringa upp er för att boka in lämplig tid 
för genomförandet av intervjuerna. 
 
Har ni några övriga frågor som rör intervjun eller vår studie i sin helhet så är ni välkomna att 
kontakta oss via telefon eller e-mail. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Andreas Larsson   Carolina Blomstrand 
Telefon:     Telefon: 
E-mail:     E-mail: 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till föreståndare. 

 

1. Inledande frågor. 

1. Berätta om er verksamhet? 
- Syfte 
- Mål 
 

2. Beskrivningar av kontaktmannaskapet. 

1. Berätta om hur kontaktmannaskapet är utformat för er verksamhet? 
- Vad ingår i uppdraget som kontaktperson, hur tänker du? 

- Hur länge har ni arbetat med kontaktmannaskap? 

2. Hur ser du på rollen som kontaktperson, utifrån dina erfarenheter som föreståndare? 
3. Vad styr vilka ansvarsområden som ingår i uppdraget kontaktmannaskap? 
4. Hur förmedlas dessa ansvarsområden till kontaktpersonerna? 
5. Kan alla på arbetsplatsen vara kontaktpersoner? 
6. Vilken kunskap bör kontaktpersonerna besitta för att kunna utföra ett bra arbete? 

- Hur får man dessa kunskaper? 
7. Vilka förväntningar har du på kontaktpersonerna? 

 

3. Motiv till kontaktmannaskapet 

1. Vilken roll fyller kontaktmannaskapet för verksamheten, berätta om dina erfarenheter? 
2. Varför använder ni er av kontaktpersoner, hur tänker du? 

- Vad är syftet? 
 

4. Avslutande frågor. 

1. Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare? 
3. Vad har du för utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide till kontaktperson. 

1. Inledande frågor 

1. Berätta om ditt arbete här i verksamheten? 
- Befattning. 

2. Hur förhåller sig uppdraget som kontaktperson till ditt dagliga arbete? 
- Skillnader. 

 

2. Beskrivningar av kontaktmannaskapet 

1. Vad innebär det att vara kontaktperson? 
2. Vad har du för tidigare erfarenhet av att vara kontaktperson?  

- Vilka uppdrag har du idag? 
3. Berätta utifrån dina erfarenheter, vad som ingår i uppdraget som kontaktperson?  
4. Berätta om en vanlig dag utifrån uppdraget som kontaktperson? 
5. Berätta om vilka ansvarsområden som ingår i uppdraget?  
6. Hur tydliga är de olika ansvarsområdena för dig? 
7. Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig i ditt uppdrag som kontaktperson?  

- Finns det olika förväntningar och i så fall från vilka? 
 

3. Motiv till kontaktmannaskapet 

1. Hur viktigt tycker du att kontaktpersonerna är för verksamheten, berätta om dina 
erfarenheter? 

2. Hur tycker du att kontaktmannaskapet fungerar?  
- Motivera varför? 

3. Hur skulle du vilja att kontaktmannaskapet skulle vara?  
- Motivera varför? 

4. Vad tror du är den huvudsakliga anledningen till att ni använder er av kontaktpersoner, 
hur tänker du om detta? 

 

4. Avslutande frågor 

1. Hur länge har du arbetat här? 
2. Jobbar du heltid eller deltid? 
3. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning? 
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Bilaga 4 
Exempel på teoristyrd tematisk analys        

 Tvingande Mimetiska Normativa  

A-F 

”Vad som styr? [..] Från placerande 

handläggare. Först när ungdomen flyttar 

in så har vi vårdplan och efter en månad 

så gör vi en genomförande plan och 

utifrån vilka behovsområden som den 

här ungdomen behöver stötning och 

hjälp i, så går man ju igenom om vem 

som gör vad i den här genomförande 

planen, den största biten är den som dom 

bor hos oss ungdomarna här” (s2-3st7)  

”i nuläget så är det handläggarna som 

skriver den genomförandeplanen, 

framöver så är det tänkt att 

kontaktmännen ska göra det till den här 

ungdomen.” (s3st4) 

”När jag började, när jag var på 

min intervju här så frågade jag 

om har ni ofta har LVU 

placeringar här? Och det hade 

man knappt inte, sen bara det 

rasslade det till och vi fick det, de 

kom från SIS, då var det ju lite 

nytt och jobba med det, med 

missbruk likaså, nu har vi ju NP 

problematik här, vi har försökt 

hänga med vad efterfrågan är 

liksom” (s4st1) 

”Jag är beteendevetare, vi gick 

alla ett års miljöterapiutbildning. 

Jag har MI som jag har pluggat 

till efteråt, man vill lära sig mer. 

Lösningsfokus, juridik, lite gott 

och blandat. Detta har tillkommit 

sedan utbildningen, jag är inte 

färdig än. Tidigare har jag jobbat 

med familjebehandling, jag har 

varit kontaktperson utanför 

jobben.” (s5st5) 

 

A-KP1 

”Sen beroende på vårdplan eller 

genomförande plan så har vi även 

samtal, alltså dom är ju här av olika 

orsaker.” (s2st1)  

”eftersom vi jobbar efter en vårdplan, 

genomförandeplan, alltså det måste vi ju, 

det är ju det som styr vårt arbete.” 

(s2st5) 

”Ja, men alltså mycket är ju det i jobbet, 

att praktiskt kunna sköta det så det flyter 

på, men beroende på vad vi har i 

uppdrag, det kan ju se olika ut. [..], det 

är uppdraget som får styra” (s4st2) 

”Alltså du har ju ansvar för att se till att, 

hälso. Det ska ju egentligen 

handläggaren, men att du följer upp 

alltså att dom får gå på 

synundersökningen, att dom får gå till 

tandläkaren, dom får hälsokontroll, det 

måste vi se till att de genomförs, att det 

följs upp under perioden,” (s5st2) 

”Vi har även, asså, som vi ser på det 

”Ja då tenderar det ju till att bli 

mer likt en föräldraroll, så det är 

mycket som inrymmer i 

kontaktmannaskapet.” (s3st3) 

”Jag har ju jobbat som extern 

kontaktperson, för 25 år sedan 

inom kriminalvård och inom 

socialtjänsten, så jag har jobbat 

med det ganska länge då under 25 

år i olika former. Det här jobbet 

bygger ju på att man har 

kontaktmannaskap, fast det är 

mer formellt så att säga, det är ju 

inte externt.” (s3st4) 

”vi ska jobba i team, där man 

istället delar upp olika områden 

där man kan jobba mer intensivt.” 

(s6st3) 

”Huvudsaken att vi gör det här, är 

nog för att det kommer många 

som har jobbat inom institutioner 

där man har jobbat med 

”Jag har ju jobbat som extern 

kontaktperson, för 25 år sedan 

inom kriminalvård och inom 

socialtjänsten, så jag har jobbat 

med det ganska länge då under 25 

år i olika former. Det här jobbet 

bygger ju på att man har 

kontaktmannaskap, fast det är mer 

formellt så att säga, det är ju inte 

externt.” (s3st4) 

”Huvudsaken att vi gör det här, är 

nog för att det kommer många 

som har jobbat inom institutioner 

där man har jobbat med 

kontaktmannaskap, det har varit 

naturligt för dom och det har 

implementerats här och så har vi 

jobbat så. Jag tror det är av 

gammal vana faktiskt.” (s7st2) 

”Jag har gått IKM, jag har inte 

examen därifrån, men jag har läst 

där. Jag började för 30 år sedan i 

socialtjänsten. Jag jobbade i ett 
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 Tvingande Mimetiska Normativa  

systemiskt är ju att det är ju en del i ett 

system som är placerad hos oss men vi 

får ju med oss familjen, vänner och 

övriga.” (s2st1) 

kontaktmannaskap, det har varit 

naturligt för dom och det har 

implementerats här och så har vi 

jobbat så. Jag tror det är av 

gammal vana faktiskt.” (s7st2) 

 

projekt som sedan blev en 

verksamhet. Då gick jag och läste 

samtidigt som jag jobbade. Så jag 

har jobbat med utsatta ungdomar i 

snart 30 år, allt från missbruk och 

kriminalitet till idag där vi inte 

jobbar så, utan jobbar med yngre 

och lite äldre då” (s7st5) 

A-KP2 

“De har första kontakten med familjen 

[…]de sköter kontakterna med BUP 

[…]” (s2st2) 

”Och där är genomförandeplanen, där 

står det precis punkter vad, vilka mål 

som ska uppnås innan ungdomar flyttar 

ut. Och... där är ju vårat uppdrag som 

kontaktpersoner […]” (s2st2) 

”Nummer 2 är det ansvaret jag har 

gentemot klienterna. Det där, står i 

genomförandeplanen. Och den 

målsättning, jag måste följa den […]” 

(s5st1) 

“Alltså då måste man ta kontakt med 

skolan, man får inte lägga det här på 

hyllan utan det måste ske saker. De har 

ont i magen, ja då behöver de ju få... 

direkt ringa vårdcentralen och boka en 

tid. Ja tandläkare, ja jätte mycket sådana 

här saker som är viktiga […]” (s7st2) 

”Därför de jobbar enligt, något 

som heter BBiC, barnens behov i 

centrum.  Det är ett program… 

som man har köpt in till ***-

kommun som alla jobbar efter 

[…]” (s2st2) 

”[…] jag är ju som en liten 

mamma, farmor, mormor eller 

vad man ska säga, till 

ungdomarna.” (s5st3) 

”Vi har tittat på andra ställen där 

det har fungerat så vi har inte 

uppfunnit hjulet själva, nej 

(skrattar till). Vi har tittat och 

kollat var det har fungerat bra och 

det ska vi testa.” (s7st1) 

”Och är man en stor familj så är 

det lätt att man, om man inte har 

ett speciellt ansvar att det inte blir 

gjort.” (s7st2) 

”Socionom är jag. Sedan är jag 

utbildad inom juridiken lite grann 

också.” (s8st4) 
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 Tvingande Mimetiska Normativa  

A-KP3 

”En del har ju kanske andra problem och 

då försöker vi knyta ihop nätverket, det 

som finns. BUP är ju en faktor som vi 

ofta får ta in, när det behövs utredningar 

eller när det finns djupare saker de har 

med sig som vi kanske inte riktigt kan 

hantera. Sedan finns det ju 

ungdomsgruppen som vi knyter på i 

familjebehandling. […]samordnande 

runtomkring ungdomarna.” (s1st1) 

”Och det de är ansvariga för är ju, dels 

strukturen, skola, aktiviteter och att 

sådant funkar.” (s1st2) 

”Alltså, mitt ansvar som kontaktperson 

är bara att se till att det funkar med 

familj, skola, rutiner och allting.” (s1st2) 

”Men vi har ju kontakt med 

handläggaren hela tiden så att vi säger ju 

vad vi ser och vad vi tror att vi kan bidra 

med och vad som behövs. Sedan är det 

ju de som beviljar, när det gäller externa 

insatser då” (s1st3) 

”Ja (namn på dokumentationssystem) 

skriver vi ju i, det är ju vårt 

dokumentationssystem som 

handläggaren har tillgång till. Och där 

blir det ju ofta att man får göra inlägg 

och sådant för att hålla dem 

uppdaterade.” (s.3 st.2) 

”Och de har ju förväntningar på att vi, vi 

har ju en viss press på att korta vårdtider 

och gällande den här proceduren.” 

(s4st5) 

”Och då kanske handläggaren ”njaaa, nä 

vi tror inte att han är redo”. Och då 

kanske det lixom bli att de försöker 

pusha på att vi ska hålla kvar och vi 

försöker pusha ut honom […]och visst 

har vi krav på oss att det ska fortgå.” 

(s5st1) 

 

”Det är väldigt varierande 

problematik och vi försöker ju 

individanpassa behandlingen i 

möjligaste mån. ” (s1st1) 

 

 ”[…] den professionella 

behandlarrollen är så är viktig att 

hålla här.” (s2st6) 

”Eller får en för stark relation att 

man inte riktigt ser det, det finns 

många vinster med det. Att 

ungdomarna får en trygg, stabil 

relation till någon. Men 

behandlingsmässigt så kan det 

kanske finnas mer vinster om 

man, att man som team jobbar 

kring en ungdom. (s7st1) 

Ja utbildningsmässigt så är jag 

IKM:are. (s7st3) 
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 Tvingande Mimetiska Normativa  

B-F 

”Alltså man stämmer av med ungdomen 

utifrån delaktighet […]” (s2st1) 

”Dessutom är det ju så att den ena 

kontaktpersonen har ju fokus på 

ungdomen, den andra kontaktpersonen 

har fokus på vårdnadshavare och 

nätverket i övrigt.” (s2st1) 

”[… ]men som sagt har man mycket 

skolproblem så är det ju också mycket i 

samverkan med skolan […]” (s2st.2) 

”[…] kontakten med övrigt nätverk, 

mamma och pappa och släktingar så där 

är det den personens roll också att hålla 

detta vid liv.” (s2st2) 

”Blev man sedan HVB och allt vad de 

reglerna kräver så utvecklar man ju det 

ytterligare så att man följer lagstiftning.” 

(s3st4) 

”För det är ju de som lixom jobbar med 

de genomförandeplanerna som finns för 

respektive ungdom.” (s4st2) 

”Det är kontaktpersonernas uppdrag att 

se till att det är ju det här som vi har fått 

i uppdrag att jobba tillsammans med den 

unge och eventuellt dess 

vårdnadshavare.” (s4st2) 

”Det är väldigt enkelt. och det är inte 

bara det som vi sitter och hittar på utan 

det, ja vi lade en grund när vi startade 

sedan har vi byggt på den efterhand som 

jag har fått lagstiftningen från HVB vad 

som gäller och vad som måste ske inom 

ramen för en institution, utifrån de 

tillsyner som vi har haft.” (s4st3) 

”Alltså, följa de mål som finns i de 

genomförandeplaner vi upprättar. 

[…]det är ju det som handlar om vårt 

uppdrag. Så att man följer det som är 

skrivet, och inte börja hitta på egna mål 

eller ta till sig andra mål som inte är 

dokumenterade i genomförandeplanen. 

Eftersom de ska ju vara strikta och man 

ska kunna följa upp vården på ett bra 

”Mycket, alltså det är lite grann 

beroende på problematiken vilken 

metod man använder […]” (s2st2) 

”Ja nu har jag ju haft förmånen att 

vara föreståndare på flera olika 

HVB-hem så att det, ja där har det 

ju varit kontaktmannaskap på de 

ställena också.” (s4st1) 

”Sedan har vi också tittat på 

naturligtvis hur bedriver vi 

behandling effektivast […]” 

(s4st3) 

 ”Vi har ganska bred målgrupp, 

det innebär att vi måste ha en 

ganska bred kompetens på 

personalen. […]Utan vi har ju en 

ganska bred repertoar, både 

pojkar och flickor som jag sa med 

väldigt olika problematik så att” 

(s5st4) 

”Nu har man gjort uppföljning på 

det […]För det vi ser på 

ungdomarna har ju varit vid alla 

tre tillfällena på uppföljningen 

varit positiva till detta […]Nu vill 

jag se lite grann hur deras 

föräldrar framförallt då upplever 

den här kontakten, att ha vissa 

kontaktpersoner. Ser de det på 

samma sätt som ungdomarna, nä 

då ser jag ingen anledning till att 

ändra på det.” (s8st2) 

”Utan det handlar om vilken 

utbildning man måste ha för att 

jobba på institutionen. Eftersom 

alla ska kunna vara 

kontaktpersoner.” (s6st1) 

”Ja jag började min utbildning i 

Malmö, på Malmö högskola. 

Treårig social- och omsorgs 

utbildning. Sedan läste jag 

ytterligare ett år till socionom. 

Sedan läste jag till magister i 

socialt arbete, sen har jag läst på 

det som tidigare hette Växjö 

universitet en steg 1 utbildning i 

familjeterapi.” (s9st3) 
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sätt. ”(s6st3) 

”[…] vi kan ju observera en massa andra 

problem runt en individ som inte står i 

genomförandeplanen. Ja då får vi ta en 

diskussion med socialsekreteraren, ”Ska 

det här med i planen, ska vi jobba med 

det eller inte”.” (s6st3) 

”Vi får ju utredningen som ligger till 

grund för placeringen. Vi får lite 

placeringsinformation, vi får vårdplan 

och sedan får vi ganska snabbt den första 

genomförandeplanen då.” (s7st1) 

”[…]redan när de kommer på 

inskrivningsmötet så i alla fall nu på 

sista tiden så har man i regel en första 

genomförandeplan med sig, direkt vid 

inskrivningen. Och det är ganska bra, för 

då går vi ju igenom den direkt när man 

skriver in dem.” (s7st2) 

”Vi kanske måste skjutna någon till 

skolan, hämta någon, det är läkarbesök, 

det är BUP besök som också ska 

fungera. Men det är ju 

kontaktpersonerna som jobbar med det 

som står i planen, det vill säga ska vi 

jobba i relation med skolan för att få en 

bättre fungerande skolgång, exempelvis 

eller vad det nu är. Relationen till 

föräldrar, exempelvis. Det är ju de som 

håller i de, försvinner dem så försvinner 

ju den delen. Och den är ju högst 

avgörande för om vi lyckas eller inte.” 

(s7st3) 

”fokus på ungdomen och dels har fokus 

på nätverket.” (s7st4) 

”[…] måste ta hänsyn till alla de här 

aktörerna som finns runt ungdomen.” 

(s8st4) 
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B-KP1 

 ”Ja och vi har väldigt utbrett samarbete 

med arbetsförmedlingen, skolan, 

försäkringskassan, väldigt bra samarbete 

med andra instanser också.” (s1st3) 

”Vi får aldrig kontakta någon av 

ungdomarna efteråt på grund av 

sekretess och på grund av att jobbet är 

på det sätt inom annan 

socialtjänstsverksamhet” (s3st6) 

”Sen är det ganska mycket 

pappersarbete, vi har journalföring, vi 

måste journalföra både allt 

behandlingsarbete, alla utomstående 

kontakter, föräldrar och offentliga 

instanser, lärare, skola, ja allt sånt.” 

(s5st1) 

”Det stora är att vi ansvarar som 

kontaktperson för att målen i vårdplaner 

och genomförande planer, inte nås 

kanske, för det kan man inte alltid 

ansvara för, men att man göra de insater 

som krävs för att man ska nå målen, eller 

är satta för att man ska nå målen. Det är 

våra ansvar.” (s6st1) 

”skolan och andra instanser också. Det 

är därför det är så viktigt att ha en öppen 

dialog hela tiden, det är säkert så som vi 

andra vägen gör också, att vi förväntar 

oss saker från en annan instans, man 

måste då komma på att det är mitt 

ansvarsområde och det ska vi kunna 

göra. Men som sagt, vi har otroligt bra 

samarbete med skolan, nu och det gör ju 

att det fungerar rätt bra.” (s6st6) 

”[..]var en period här när det var svårare 

med vissa kontakter. Då gjorde vi så att 

vi bjöd in till möte med all berörd 

personal och hade samtalsgrupper kring 

det, hur viktigt det var för ungdomarnas 

skull att man hade ett fungerande 

samarbete och var öppna med varandra. 

Då fungerade det bättre på en gång,[..]” 

(s7st2) 

 ”att vara en förälder, men inte 

riktigt ändå för du ska ju, ändå 

även om man ska ha en god 

relation och vara där för 

ungdomen så är det väldigt viktigt 

att man inte adopterar barnet 

samtidigt” (s2st2) 

”vi går ju igenom olika 

frågeformulär, bland annat 

KASAM och även andra olika 

frågeformulär som man har och 

följer upp under inskrivningstiden 

för att se hur det har förändrat sig 

och det är bara 

kontaktpersonernas ansvar” 

(s5st3) 

”Detta är ju något man har jobbat 

sig fram till, en fungerande 

modell, det har varit lite olika i 

tidigare i verksamheten, sen jag 

har kommit in så har det varit så 

hela tiden att det har varit två 

kontaktpersoner hela tiden. Men 

jag tror att det bygger på att man 

ser att det är den bäst fungerande 

arbetsmetoden med ungdomarna, 

just att man har en egen 

kontaktperson.” (s8st3) 

 ” och det kunde vara så att man 

inte visste helt vem som hade 

ansvar för vilket område,” (s6st2) 

”[..] jag vet inte om ni förstår det, 

men en sådan professionalism 

som jag tycker blir felaktig, för 

det är människor man jobbar med, 

det är barn och ungdomar, och de 

behöver något annat än bara 

reglementsenlig professionalism 

[..].” (s8st1) 

”Två terminer på universitetet 

med socionominriktning, alltså 

bara två kurser.” (s8st6) 
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B-KP2 

 ”vi får ju då en behandlingsplan ifrån 

socialsekreterare, en vårdplan och en 

behandlingsplan. I vårdplanen står det 

vad vi ska arbeta med ungdomarna med, 

skrivs i en genomförandeplan som vi 

arbetar med ungdomarna.” (s1st2) 

”Och det förhåller sig helt enkelt så att, 

de uppdragen som vi får ifrån 

socialsekreteraren de ska vi genomföra 

ju.” (s1st4) 

”Det innebär mer specifikt att när man är 

kontaktperson då gör jag de grejerna 

som står i genomförandeplanen just med 

min ungdom, så att säga. Och det är 

allting ifrån, mycket behandlingssamtal 

här vi ju självklart med ungdomarna.” (s 

2st1). 

”Vårdplan skriver ju socialsekreteraren. 

Genomförandeplanen, första 

genomförandeplanen som vi får när 

ungdomarna skrivs in här skrivs med 

socialsekreteraren och ungdomen ihop.” 

(s3st3) 

”Jobbar jag kvällen så är det just att man 

ser till att de här grejerna som står i 

genomförandeplanen att de blir utförda 

så att säga. Mycket samtal är det. En 

ungdom som har relationsproblem då 

pratar vi mycket med ungdomarna om 

det ju. Så det är.” (s4st2) 

”[…] vi ska ha behandlingssamtal minst 

en gång i veckan, men det vill jag påstå 

att det blir oftare.” (s4st5) 

”För sedan beror det på för en del har ju 

kanske tandläkarbesök mitt på dagen och 

det går ju inte alltid att styra dem ju. 

Eller läkare, eller glasögon eller 

skolmöte. De är ju oftast, självklar på 

dagtid ju.” (s4st4) 

”Och ansvar då, ja se till så att de 

kommer till skolan. Se till så att de 

kommer till tandläkare och sådant, och 

se till att ha de här behandlingssamtalen 

”Sedan runt omkring, det är som 

jag brukar säga vi är som en stor 

familj.” (s1st4) 

”Sedan brukar jag hävda att det är 

som en stor familj det här och 

ungefär som man har att hemma 

ska man ha det på jobbet. Med 

allt vad det innebär.” (s6st1) 

”Vi har fått både extern och intern 

utbildning genom (namn på 

verksamheten) så att säga. olika 

behandlingssätt och lite BBiC och 

sådan grejer.” (s8st6) 

”Vi har fått både extern och 

intern utbildning genom (namn på 

verksamheten) så att säga. olika 

behandlingssätt och lite BBiC och 

sådan grejer.” (s8st6) 
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med dem och så här.” (s5st5) 

”Vi journalför ju självklar allting som 

har med myndigheter och sådant att 

göra. Det är ett jätte ansvar så det måste 

vi sköta 100 %.” (s5st6) 

 

B-KP3 

”Dels så är det ju det som är reglerat i 

lagen, det får ju en kontaktperson på sig. 

Det är en kontaktpersons ansvar att följa 

upp genomförandeplaner, 

behandlingskonferenser som ska hållas 

var 6e månad. [--]journalanteckningar 

till exempel, att det skrivs och att det är 

rätt” (s3st4)  

”vårt uppdrag får vi ju egentligen från 

ungdomens socialsekreterare” (s3st6) 

”Även att ha behandlingssamtal som 

man har planerat in, det brukar stå i 

genomförandeplanen.” (s4st1) 

”det har man ju för att sköta vården och 

genomförandeplanen, ansvar jämtemot 

socialsekreterare” (s4st5) 

”det är ju en stor bit också, journalföra 

och hela dokumentationssystemet, 

genomförandeplaner och kalla till 

konferenser var 6e månad också.” 

(s5st1) 

”Under samtalet så är det ju 

kontaktpersonerna som gå igenom 

punkterna i genomförande planen, vad 

har gjorts, hur har det gått, vad har inte 

gjorts och varför har det inte gjort, så då 

får man motiviera.” (s5st2) 

”Genomförandeplaner är det ju väldigt 

tydligt, där kan det ju stå väldigt 

specifikt,” (s5st3) 

”För föreståndaren är det viktigaste att vi 

sköter ett behandlingshem enligt de 

regler och föreskrifter som finns. [..] Att 

vi har gott samarbete också, att vi är 

lojala mot verksamheten, att man är 

”Det har ju de flesta ungdomar 

för dom är ju här för att de 

behöver en vuxen som de kan 

knyta ann till och ha samtal om 

sitt mående.” (s4st1) 

”Jag studerade ju till socionom, 

men är inte färdig” (s9st6) 
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ansiktet utåt.” (s5-6st7) 

”Handläggarna har ju sin 

genomförandeplan och den vill ju dom 

att vi följer till punkt och pricka. De kan 

även ställa följdfrågor, 

socialsekreteraren ringer till mig och 

frågar ”hur går det”, att vi ska observera 

ungdomen, att vi ska kunna så mycket 

som möjligt om ungdomen, så vi kan 

säga det till dom, vi ska kunna svara på 

varenda fråga som det har.” (s6st5) 
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