
Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
HT 2006 
C- uppsats 10 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialsekreterares syn på insatsen             
               kontaktperson 
 
                 - En kvalitativ studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Av: Alice Levin & Anna Trepp 
                                                   Handledare: Yvonne Sjöblom 



 
Socialsekreterares syn på insatsen kontaktperson 
- En kvalitativ studie 
Av: Alice Levin & Anna Trepp 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This essay describes social workers view on the action contact 
person. The study was qualitative and six social workers were 
interviewed on the topic. The effort contact person were chosen as the 
object for this study since it is the most common action given to 
young people, despite the lack of research about this subject. The 
result was analyzed out of conduct action theory and the theory of 
street level bureaucrats as well as scientific research in this area. The 
result of this study shows that most of the social workers consider the 
action as positive. The knowledge that they value the most in their 
work is gut feeling and their own experience. The young people that 
are assigned the action have a wide variation of different issues. The 
action was often used as a first step before placement outside the 
home. The action also functioned as a way to get a view of the life 
situation of the young people. The social workers in the study 
experienced that they have a great deal of freedom of action in their 
work with the young people.  However the study shows that their 
freedom of action are in many ways restricted; for example they had 
few alternative actions and they were all limited by the budget.   
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Inledning 
 
” […] Jag skäms över att jag arbetar med saker som inte är evidensbaserat för att det är en 
brist i rättssäkerheten gentemot mina klienter. Det är respektlöst att jag inte använder sa-
ker jag faktiskt vet är bra, det kan faktiskt vara ett brott mot en människas liv, det kan 
förstöra saker och ting. Samtidigt måste jag förlita mig på att det jag ser, det måste jag tro 
på. Jag måste lita på mina verktyg som människa.” (Ur intervjun med en av socialsekrete-
rarna) 

Insatsen kontaktperson är den vanligaste insatsen som ges till ungdomar inom ra-
men för socialtjänstens frivilliga öppenvård.(Andersson & Bangura-Arvidsson, 2001) 
Trots att det är en så vanlig insats finns det ingen vetenskaplig forskning som belyser hur 
den används eller vilka resultat den ger hos de ungdomar som får den. Hur är det, att som 
socialsekreterare arbeta med en insats då det inte finns möjlighet att utifrån forskning mo-
tivera att den är verksam. Vilka kunskaper blir viktiga i arbetet då vetenskapligt utvärde-
rade kunskaper saknas? Socialsekreteraren i citatet ovan reflekterar kring just detta; den 
komplexa situation som arbetet med insatsen innebär. 

Att insatsen kontaktperson är en så vanlig insats ger en fingervisning om att det är 
en uppskattad insats. Därför är det av intresse att kartlägga vad som uppskattas med in-
satsen men också att ta reda på vad som kan vara problematiskt med den. Insatsen kon-
taktperson ska fungera som en förebyggande insats, men använder socialsekreterarna in-
satsen som en sådan? 

Samtidigt som socialsekreterare ska hjälpa och stödja unga klienter och tillvarata 
deras intressen och behov av stöd arbetar de inom en organisation som ställer krav. Hur 
är det att, som socialsekreterare, stå emellan dessa två intressen? Vems intresse väger i 
slutändan tyngst och får ungdomarna som ges insatsen kontaktperson den hjälp de behö-
ver?   
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att beskriva socialsekreterares syn på insatsen kontaktperson till 
ungdomar. 
 
Frågeställningarna är:  
    

1. Hur arbetar socialsekreterare med insatsen kontaktperson?  
 

2 Vad ser socialsekreterare som fördelar respektive nackdelar med insatsen? 
 

3 Vilka kunskaper tycker socialsekreterare är viktiga i arbetet med insatsen kon-
taktperson? 
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Avgränsningar 
 
Uppsatsen fokuserar enbart på den frivilliga insatsen kontaktperson till ungdomar enligt 
SoL (Socialtjänstlagen) och inte på den snarlika insatsen kontaktfamilj som främst ges till 
barn. Kontaktperson kan också tillsättas som stöd till funktionshindrade enligt LSS (La-
gen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt med tvång till ungdomar med 
stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). En kontaktperson kan 
även tillsättas vid övervakat umgänge. (Mahmood, 2000) Dessa användningsområden 
behandlas inte i denna uppsats.    
 
Förförståelse 
 
Författarnas förförståelse är att insatsen är vanlig samt att de flesta har positiva upplevel-
ser av den. En av författarna är själv kontaktperson, något som kan ha påverkat författar-
na till en positiv syn på insatsen. En annan förförståelse är att insatsen används till ung-
domar med skiftande problematik och ibland i fall med en svår problematik.  
 
Begreppsförklaring 
 
Insats 
 
Insats innebär i denna uppsats en åtgärd från socialtjänsten i syfte att stödja eller hjälpa 
klienten. Kontaktperson är en så kallad öppenvårdsinsats, vilket innebär att den är base-
rad på frivillighet (Andersson & Bangura-Arvidsson, 2001). 
 
Ramlag 
 
Lag som endast innehåller allmänt hållna regler; ramar. Ramlagen anger principer, mål 
och riktlinjer men överlämnar den närmare utformningen åt den berörda myndigheten. 
Detta innebär att riksdagen delvis överlåter politiska beslut åt underordnade organ. Ram-
lagstiftningen har därför kritiserats från demokratisk utgångspunkt. (Nationalencyklope-
din, 1994) 
 
Kontaktperson 
 
Med begreppet kontaktperson avses en vuxen person som av socialtjänsten får i uppdrag 
att på sin fritid träffa ett barn/ungdom ett bestämt antal timmar i månaden. Kontaktperso-
nen är en lekman utan särskild utbildning för uppdraget. Ungdomen som erhåller insatsen 
har en av socialtjänsten utredd problematik. Uppdraget utformas av socialtjänsten utifrån 
ungdomens behov. Uppdraget kan handla om en vardagskontakt som innebär att träffas, 
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gå och fika eller göra någon annan aktivitet tillsammans i syfte att utgöra ett socialt stöd. 
Kontaktpersonen erhåller ett mindre arvode för uppdraget. (Mahmood, 2000) 
 
Kvalificerad kontaktperson 
 
Kvalificerad kontaktperson är en tjänst som socialtjänsten beställer utifrån. Den kvalifice-
rade kontaktpersonen är speciellt lämpad för uppdraget genom erfarenheter eller utbild-
ning. Den här typen av kontaktperson tillsätts ofta till ungdomar med tyngre problematik 
och kostar socialtjänsten mer pengar. Många gånger ingår den kvalificerade kontaktper-
sonen i ett paket som även kan innehålla annan behandling som boende eller praktikplats.  
(Respondenterna, Personlig kommunikation, 2006) 
 
Kontaktsekreterare 
 
En kontaktsekreterare är en socialsekreterare med specialfunktion att hitta lekmän som är 
villiga att åta sig uppdraget som kontaktperson. Denne ska bedöma dessa människors 
lämplighet för uppdraget. Kontaktsekreteraren ansvarar för matchningen, d.v.s. för att 
para ihop klient och kontaktperson så att det blir så lyckat som möjligt. Kontaktsekretera-
ren ansvarar även tillsammans med den utredande socialsekreteraren för uppföljning av 
uppdraget samt stöd och fortbildningsinsatser till kontaktpersonerna. Hur relationen mel-
lan kontaktsekreterare och socialsekreterare ser ut är olika organiserat i olika kommuner. 
I vissa kommuner finns ett utvecklat arbetssätt där kontaktsekreteraren och socialsekrete-
raren kommunicerar och samarbetar innan ett beslut om insatsen fattas. På andra ställen 
kan ett fåtal kontaktsekreterare serva flera stadsdelar med kontaktpersoner eller kontakt-
familjer. (Hallin, 2000, s.51-53) 
 
Förebyggande arbete 
 
Begreppet förebyggande innebär att förhindra uppkomsten av något icke önskvärt, exem-
pelvis missbruk och kriminalitet. Det grundläggande inom förebyggande arbete är att 
komma in tidigt. Att arbeta förebyggande syftar till att motverka att vissa problem upp-
står. Primärt förebyggande arbete innebär att man riktar sig till stora delar av befolkning-
en och sekundärt förebyggande arbete innebär att man vänder sig till en viss riskgrupp, 
exempelvis ungdomar som riskerar att utveckla ett missbruk eller ett kriminellt beteende. 
Kontaktpersonsinsatsen är ett exempel på tertiärt förebyggande arbete, vilket innebär att 
arbetet riktar sig till enskilda ungdomar i riskzon. (Ander, Andersson, Jordevik, Leisti, 
2005)  
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Bakgrund 
 
Nedan beskrivs några av de ramar som styr socialsekreterares arbete. Dessa presenteras 
för att belysa vad socialsekreterare har att förhålla sig till i sitt arbete.  
 
Socialsekreterares arbete med barn och ungdomar 
 
År 2003 fanns det i Sverige 2,2 miljoner barn och unga i åldern 0 – 20 år. (Socialstyrel-
sen, 2003) Ca 25 000 barn 0-17 år i Sverige är årligen föremål för olika insatser från so-
cialtjänsten, såväl i öppenvård som i institutionsvård. (Sundell & Egelund, 2001). Den 
främsta anledningen till att ungdomar 13- 20 år aktualiseras inom socialtjänsten är deras 
eget beteende till skillnad från små barn där föräldrars bristande omsorg är den främsta 
orsaken. Inom Stockholms stad handlar 62 % av anmälningarna till socialtjänsten om 
barn över 13 år. Den vanligaste enskilda insatsen till barn och ungdomar i Stockholms 
stad år 2003 var kontaktperson/ -familj. (FOU 2003:10)     
 Socialtjänstlagen, SoL är en ramlag vilket innebär att det finns ett brett handlings-
utrymme inom ramen för lagstiftningen. Kommunerna som tillämpar lagen har utifrån 
denna en stor frihet att anpassa sina insatser och tillvägagångssätt efter klientens behov 
och önskemål. I Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap 1§ anges de övergripande värde-
ringar som skall vara vägledande för socialtjänstens arbete med människor.  (Nordström 
& Thunved, 2005) 
 
1 Kap 1 § 
 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människor-
nas 

- ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras so-
ciala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integri-
tet.  
 
Då socialtjänsten får in en anmälan som handlar om barn och unga görs en förhandsbe-
dömning för att se om anmälan hör till socialtjänsten. I denna fas avskrivs en tredjedel av 
alla inkomna anmälningar. Bland de kvarvarande anmälningarna utreds barnets och fa-
miljens hjälp– och stödbehov. Om behov föreligger utreder socialsekreteraren vilken in-
sats som är lämplig. Ett juridiskt krav är att barn och föräldrar får vara delaktiga i barna-
vårdsutredningen. Utöver familjen kan även utomstående kontaktas för information. 
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Ungdomar över 15 år har rätt att föra sin talan i utredningar som rör dem. Utredningar 
skall bedrivas skyndsamt och utan dröjsmål. (Sundell & Egelund, 2001) 
 Då socialsekreteraren skall bedöma behovet av insats måste en riskbedömning 
göras för att se vilken risk som föreligger barnet i den aktuella situationen. Studier visar 
att riskbedömning är ett inte helt okomplicerat inslag i en utredning. Sundell & Egelund 
(2001) konstaterar efter att ha studerat ett antal studier som granskar barnavårdsutred-
ningar: ”Även om riskbedömning teoretiskt sett utgör en central del i barnavårdsutred-
ningar visar en rad kvalitativa studier att kriterier som ligger till grund för beslut att 
ingripa till barns skydd ofta har mindre att göra med barnets verkliga situation och mer 
med socialarbetarnas personliga moral och uppfattning om vad som kännetecknar ett 
normalt föräldraskap.”  (Ibid., 115.) Verktyg för riskbedömningar är något som ständigt 
efterfrågas av vissa samtidigt som andra menar att det inte finns någon teoretisk grund 
som gör det möjligt att skapa säkra riskbedömningsverktyg. Då diagnostisering av sociala 
problem och dess risker inte är att likställa med medicinska diagnoser är detta en ständigt 
aktuell problematik. (Ibid.) 
 Socialtjänsten har som uppdrag när det gäller barn och unga att: ”Sörja för att 
barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver 
och om hänsynen till den unges bästa kräver det, vård och fostran utanför det egna hem-
met”. (5 kap 1§ SoL).  Barnets bästa är ett ledande uttryck då socialtjänsten arbetar med 
barn. Uttrycket kommer från FN:s konvention om barns rättigheter och skall inom social-
tjänsten fungera som ett viktigt inslag i arbete som rör barn. Utifrån lagstiftningen har 
socialtjänsten i sitt arbete fem viktiga principer att hålla sig till: helhetssynen, normalise-
ring, kontinuitet, flexibilitet och närhet. Dessa principer är vägledande då ett barn skall 
erhålla en insats. ( FOU, 2004)  
 Barn skall enligt lagstiftningen göras delaktiga i utredningsarbetet. Ungdomar 
över 15 år har enligt lagen rätt att föra sin talan vilket dock inte motsäger att även de som 
är yngre kan göra det.  
 

Tidigare forskning 
 
Här redogörs för den tidigare forskning som finns inom uppsatsområdet. Då uppsatsen 
handlar om socialsekreterares syn på insatsen kontaktperson, behandlas tidigare forskning 
som belyser socialsekreterares syn på sitt arbete. Forskningen på detta område är dock 
begränsad. På grund av detta är flera av källorna av populärvetenskaplig karaktär. Dessa 
är Nilsson, Alm och Johansson. Kapitlet belyser även en begränsad del av forskningen 
kring hur socialsekreterare arbetar. Tidigare forskning på området ”kontaktperson” bely-
ses då detta är relevant för uppsatsens frågeställningar. Även på detta område saknas det 
forskning.   
 
 

9 



Socialsekreterares syn 
 
Nilsson (2005) redogör i en kvalitativ studie för nio socialsekreterares syn på insatsen 
kontaktfamilj ur barnets synvinkel. Socialsekreterarna i studien anser att insatsen kontakt-
familj inte syftar till att vara en behandlande insats. De mer behandlande insatser som tas 
upp är ”hemma-hos”, familjeteam och samtal på familjerätten. Socialsekreterarna menar 
att de familjer med behov av behandlande insatser kan få insatsen kontaktfamilj kombine-
rad med en mer behandlande insats. Vidare uttrycker flera av socialsekreterarna en öns-
kan om att det skulle finnas flera insatser, som exempelvis familjearbete i småbarnsfamil-
jer. I studien diskuteras vidare huruvida socialsekreterarna har samtal med barnen i ut-
redningar om kontaktfamilj. Socialsekreterarna beskriver att det kan vara svårt att möta 
barn på ett bra sätt beroende på barnets ålder, rädslor och föräldrarnas inställning. De 
menar att de avgör efter egen bedömning och intuition, från fall till fall, om de ska tala 
med barnen eller inte. Ingen av socialsekreterarna hänvisar till några regler för möten 
med barn. (Ibid.)  

I Sjöbloms (2002) avhandling intervjuas socialsekreterare om fenomenet ungdo-
mar som rymmer eller kastas ut hemifrån. En socialsekreterare beskriver att de redskap 
som används i behandlingsarbetet med en familj, är dels egna och dels färdigproducerade. 
Socialsekreteraren menar att de färdigproducerade verktygen kanske inte alltid passar och 
då får man uppfinna egna. (Ibid.) I en intervjustudie av Johansson (1993) intervjuas 16 
socialsekreterare om sitt arbete. Bland annat beskrivs vilka kunskaper som är viktigast att 
ha inom yrket. Flera av socialsekreterarna anser att det man själv har varit med om i livet, 
kan man ha nytta av i arbetet. Livserfarenhet tas upp som en nödvändighet i yrket som 
socialsekreterare. En bra socialsekreterare ska enligt respondenterna, ha mycket erfaren-
heter från livet, lita på sina egna bedömningar, inte vara ”vi och dem” med klienterna och 
lyssna på klienterna. (Ibid.)  

 I en artikel som beskriver en Australiensk studie av Drury –Hudson (1999) be-
skrivs hur tio erfarna socialsekreterare och tio socionomstudenter får ta ställning i ett an-
tal fiktiva barnavårdsärenden. Studien har som syfte att jämföra  de två gruppernas reso-
nemang till beslut och deras beslut.  Resultatet i den studien visar, att erfarna socialsekre-
terare är mer benägna att bygga sina beslut på teorier och vetenskaplig forskning medan 
studenter har svårare att implementera forskning och teorier i sina beslut. Studenterna 
menar att deras teorianvändning sker på ett omedvetet plan medan socialsekreterarna 
hänvisar till att deras teorianvändning är högst medveten även om det förekommer inslag 
av omedvetenhet.  Studenterna kan generellt inte ge någon tydlig förklaring till hur deras 
beslutsprocess gått till. Trots att studenternas beslut var sämre underbyggda än socialsek-
reterarnas går det inte enligt författaren att hävda att studenternas beslut var sämre än so-
cialsekreterarnas. (Ibid.) 

 I en rapport av Alm (2005) berättar fyra mycket erfarna socialsekreterare bland 
annat om vad de tycker är det viktigaste i socialt arbete och vilket handlingsutrymme so-
cialsekreterare har. Samtliga socialsekreterare hävdar att det viktigaste i arbetet är mötet 
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med klienterna. I mötet anser de att det är viktigt att arbeta med sig själv som verktyg. De 
menar, att man kan uppnå förändring genom att skapa en relation. Då måste socialsekre-
teraren som person involveras. (Ibid.) 

I Johanssons rapport (1993) uppger en socialsekreterare, som arbetat under tidiga-
re lagar, att det var mer övervakning och kontroll förr. Enligt respondentens mening byg-
ger den ”nya” socialtjänstlagen bygger mer på idén att man ska möta människor där de är 
och att utgångspunkten ska vara att människor själva vill och kan ta ansvar för sina liv. 
Respondenten uttrycker dock en rädsla för att med alla riktlinjer som finns idag, där för-
visso godtyckligheten försvinner, så finns en risk för mer kontroll och förmynderi.  (Ibid.) 
En socialsekreterare gör gällande, att kommunens och socialsekreterarens frihet har 
minskat, beroende på att socialtjänsten har utökats med allmänna råd från socialstyrelsen, 
kommunala bestämmelser och prejudicerande rättsfall, vilket ger mer direktiv att hålla sig 
till än tidigare. Samma person säger även att socialt arbete är mer ”uppstyrt” idag. Hon 
menar att socialsekreterare har chefer över sig samt andra människor som har åsikter om 
hur de sköter sitt jobb. Respondenten menar att den goda viljan att hjälpa till viss del er-
satts med byråkrati. En annan socialsekreterare tar upp att hon från socialhögskolan fick 
idéer om vilka teoretiska perspektiv hon tyckte var viktiga och att hon kände sig mycket 
säker. När hon sedan kom ut i verkligheten var det mycket svårt att möta människor. 
(Alm 2005)  

Då socialsekreterare ger sin bild av insatsen kontaktfamilj framkommer det att 
familjens nätverk diskuteras som en viktig aspekt i en utredning om kontaktfamilj. Några 
socialsekreterare menar att föräldrar som har ett nätverk omkring sig inte ansöker om 
kontaktfamilj. Socialsekreterarna tycker att det är viktigt, i den mån det går, att undersöka 
familjens nätverk i en utredning om kontaktfamilj. Socialsekreterarna har en positiv bild 
av hur insatsen är för barnen. De uppger att de familjer de har mött är nöjda med insatsen. 
Det positiva är att barnen får uppmärksamhet, tillgång till andra vuxen- och barnrelatio-
ner, får förebilder samt att föräldrarna orkar mer sedan de fått ”ladda batterierna” ett tag. 
Socialsekreterarna tror att det finns nackdelar också men som inte är lika uttalade. Nack-
delar de kan se är att barnen kan oroa sig för att de inte får vara hemma för att de är för 
besvärliga samt att barnen kan oroa sig för hur det är hemma i familjen då de inte är där. 
Det finns även funderingar hos socialsekreterarna om vad olikheterna i familjen och kon-
taktfamiljen kan ha för betydelse. Övriga funderingar socialsekreterarna har om arbetet 
kring insatsen är att det kanske skulle behövas något annat, men att det inte finns andra 
åtgärder eller så säger föräldrarna nej till förslag om mer behandlande insatser. Några so-
cialsekreterare uppger att tung arbetsbelastning och tidsbrist utgör hinder för att göra mer 
noggranna utredningar. Enligt Författaren tyder inget i materialet på att socialsekreterarna 
har något behov av att använda kontaktfamiljer som kontroll eller övervakning av barnen 
eller familjer. (Nilsson, 2005)  
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Socialsekreterares arbete 
 
Avhandlingen Beskyttelse af barndommen av Tine Egelund (1997) beskriver hur social-
sekreterare arbetar med barnavårdsutredningar samt hur de konstruerar sin verklighet. 
Studien bygger på observationer och intervjuer på två socialtjänstkontor i Danmark. Ege-
lund har efter att ha studerat journalerna på kontoren kommit fram till att det främst är 
föräldrarna som beskrivs. Barnen får betydligt mindre plats i journalerna. När barnen be-
skrivs, är det främst skolan eller föräldrarna som beskriver dem. Vid ett observerat möte 
mellan professionella, vilket handlade om huruvida ett barn skulle komma hem till sin 
mor eller fortsätta att vara placerad, var modern diskussionens genomgående tema.  
 En annan observation handlar om ett möte mellan professionella där det diskute-
ras vilket stöd en 17-årig mamma ska få kombinerat med stöd till egen lägenhet. De dis-
kuterar tänkbara insatser som skulle kunna fungera stödjande, men också kontrollerande. 
Egelund (1997) menar att det inte handlar om någon markant kontroll utan snarare en 
önskan att känna till hur flickan klarar modersrollen eftersom hon fick barn i så ung ålder. 
Avsikten är att insatsen ska stötta flickan i hennes roll som mamma. Förvaltningen kän-
ner inte flickan, utan vet endast genom referenser att hon är förnuftig och kan klara sig 
själv. Flickan själv är avståndstagande till att ta emot hjälp. Socialsekreterarna diskuterar 
hur de ska formulera hjälpen för att flickan ska ta emot den. Egelund (1997) frågar sig 
varför flickan inte kan få endast lägenheten, som är det enda stöd hon önskar. Författaren 
tror att det faktum att hon blev gravid i 16 års ålder, att hennes familj har en bakgrund 
som klienter på socialtjänsten samt föreställningen om att hon har ett begränsat nätverk 
ligger till grund för förvaltningens åsikt att hon ska stöttas och kontrolleras trots att hon 
själv inte vill och efterfrågar det.  För att kvalificera sig för att få hjälp måste man ha sär-
skilda behov och uppvisa brister. Dessa behov och brister ger även skäl till kontroll. För-
fattaren frågar sig om hjälp överhuvudtaget är möjligt, utifrån dagens lagstiftning, utan ett 
visst mått av kontroll. 
 Egelund (1997) skriver att i konstruktionsbegreppet ligger att man skapar katego-
rier för mänsklig handling. I ett organisatoriskt sammanhang innebär detta att man formar 
familjerna till att passa i de institutionella kraven. Man formar dem till klienter. Att göra 
människor till detta hanterbara format är i sig ett maktutövande.   
 I en studie från Washington University deltog 73 socialsekreterare från olika soci-
alkontor. Studien var explorativ och syftade till att undersöka kunskapsanvändandet i det 
praktiska arbetet och hur detta låg till grund för socialsekreterarnas beslut. Studien redo-
visar att socialsekreterarna i första hand bygger sina beslut på andra grunder än forskning, 
vanligen teorier eller organisationens policy.  En stor del av besluten kunde socialsekrete-
rarna heller inte förklara grunden för. Detta kan tyda på en dold, omedveten och intuitiv 
beslutsprocess. ( Rosén 1994).  
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Insatsen kontaktperson 
 
Insatsen kontaktperson är den vanligaste insatsen till ungdomar inom socialtjänsten i Sve-
rige. Det är även den öppenvårdsinsats som ökar och efterfrågas mest. (Socialstyrelsen, 
2005) Enligt en rapport från Boston University (Spencer, 2006) är det även i USA en 
mycket populär och ständigt växande insats, då inom ramen för olika frivilligorganisatio-
ner som exempelvis Big Brother & Big Sister association. I Sverige bygger insatsen på 
frivillighet och har varit en lagligt reglerad insats inom socialtjänsten i över 20 år. Kon-
taktperson är en förebyggande insats och får bara tillsättas vid enklare ärenden enligt fö-
rarbetena till insatsen. Uppdraget ges till ”vanliga” människor och ska inte fungera som 
socialtjänstens förlängda arm. Kontaktpersonen har anmälningsplikt men inte rapporte-
ringsskyldighet till socialtjänsten. För yngre barn är insatsen kontaktfamilj vanligare. Till 
skillnad från insatsen kontaktperson bor barnet hemma hos kontaktfamiljen några dagar i 
månaden. (Andersson & Bangura-Arvidsson, 2001) Enligt Hallin (2000, s.49-50) så för-
väntar sig socialsekretare ofta en behandlingseffekt av insatsen kontaktperson. Detta trots 
att det uttrycks i förarbetena till lagtexten att insatsen bygger på att en lekman går in i 
uppdraget med ett icke professionellt förhållningssätt. (Ibid) 
 Det finns idag få utvärderings- och forskningsrapporter om insatsen. Vi vet inte 
mycket om hur den används inom socialtjänsten, hur den uppfattas av ungdomarna och 
om den har någon brottsförebyggande effekt. (Andersson & Bangura-Arvidsson, 2001) 
Enligt Spencer (2006) saknas det forskning om vilka processer som måste till för att en 
kontaktperson/kontaktmannarelation ska vara positiv för ungdomen. Undersökningen vi-
sar att det inte räcker att bara tillsätta en kontaktperson för att nå resultat. Matchningen är 
oerhört viktig för att en positiv effekt skall skönjas. Till detta kommer att insatsen kan 
verka nedbrytande för ungdomen om matchningen misslyckas och insatsen avbryts. Ung-
domen kan känna sig misslyckad och få sämre självförtroende. Man hänvisar där också 
till behovet av forskning generellt men framförallt av longitudinell forskning för att ta 
reda på hur insatsen kan påverka en ung människas liv över tid.  (Spencer 2006)  

Hallin (2000) menar att vagheten i begreppen kontaktperson/kontaktfamilj lockar 
politiker, socialsekreterare och andra instanser att använda insatsen. Den idealiseras ofta i 
form av önsketänkande och orealistiska förväntningar. Författaren menar att genom att 
använda lekmän i det sociala arbetet kan socialsekreteraren lämna ifrån sig ett tungt an-
svar. (Ibid.) Även Franséhn (2005) diskuterar konsekvenserna av insatsens vaghet. Vag-
heten kan leda till att insatsen används vid mycket varierande typer av problematik. En-
ligt förarbetena bygger insatsen på att nyttja socialt engagemang hos privatpersoner. Vi-
dare ska insatsen enbart erbjudas i enklare ärenden och får inte ersätta den professionella 
insats som socialtjänsten anser behövs. Insatsen kan däremot fungera som komplement 
till det professionella arbetet. (Ibid) 
 Mahmood (2000) behandlar frågan om vilka som är berättigade till insatsen kon-
taktperson. Ungdomar som till exempel uppvisar svårigheter i skolan eller saknar vuxen-
stöd och kan hamna i riskzonen kan vara berättigade en kontaktperson. Tanken med kon-
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taktperson kan då vara att bryta isoleringen och negativa beteenden. Franséhn (2005) 
skriver att ett stort antal ensamstående mödrar i dag får kontaktfamilj eller kontaktperson 
till sina barn. Ett vanligt syfte med insatsen är att på så sätt ge en manlig förebild till sö-
ner med ensamstående mödrar. (Ibid) 
   

Teoretiskt perspektiv 
 
De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är Berglinds (1995) handlingsteori och be-
greppet gräsrotsbyråkrat, som Roine Johansson (1992) beskriver det. Relevanta begrepp 
inom handlingsteorin är handling, handlingsutrymme, professionalism, makt, kontroll och 
lärande. Dessa begrepp kan användas för att analysera socialsekreterarnas syn på insatsen 
kontaktperson. 
 
Handlingsteori 
 
Handling och handlingsutrymme är två grundläggande begrepp inom handlingsteorin. 
Betoning är på människan som en handlande varelse. I handlandet ingår det avsikter, mål, 
föreställningar och planer. En avsikt i ett klientarbete kan vara att klienten ska må bättre. 
Ett mål kan då vara att klienten ska gå på BUP. Föreställningar är de tankar jag har inför 
detta och planer är hur jag lägger upp det för att målen ska nås. Handling kan även vara 
oavsiktlig och automatisk. Det går inte att utesluta att dessa handlingar är omedvetet av-
siktliga. Människans handlande sker inte helt förutsättningslöst. Vi kommer alla in i ett 
möte med olika erfarenheter. I vissa situationer finns det även givna normer och regler att 
anpassa sig till. Här kommer handlingsutrymmet in som ett centralt begrepp. För att kun-
na bedöma vilket handlingsutrymme en person har behöver man ta hänsyn till individuel-
la, organisatoriska och strukturella förutsättningar. Handlingsutrymmet anger vilka möj-
ligheter och begränsningar som finns för handlandet. Våra möjligheter att förändra förut-
sättningar, normer eller regler är ibland mycket små eller rent av obefintliga. De möjlig-
heter och hinder som finns för vårt handlande kan vara av inre eller yttre påverkan. Yttre 
påverkan är lagar, regler och riktlinjer medan det inre består av det subjektiva tillståndet, 
exempelvis sjukdom eller trötthet.  
 Institutionaliserade möten präglas av bestämda regler, rutiner och roller. Om det 
råder delade meningar om vilka dessa är så kan det uppstå besvikelser och konflikter. Det 
är även stora skillnader i makt och status mellan den professionelle och klienten. Den 
professionella parten har större makt genom sina möjligheter att påverka vad som erbjuds 
eller inte erbjuds klienten. Klienten har också makt i form av sin reaktion. Hon kan belö-
na genom att visa tacksamhet eller sätta sig på tvären genom att vägra gå med på vad den 
professionella föreslår. Ur ett handlingsperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till parternas 
avsikter och förväntningar på relationen. En klients möte med en professionell hjälpare 
medför ofta mycket bestämda förväntningar. 
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 Individens handlande hänger samman med hur handlingsalternativet värderas, 
alltså vad individen vill. Vidare hänger det samman med vad man har för möjligheter, 
vad man kan. För att inte äventyra sina egna syften väljer troligtvis den som befinner sig i 
underläge att foga sig efter den som har makten. Den personen kan då tvingas hålla med 
om saker som han eller hon inte menar. Det finns även en risk i denna ojämlika relation 
att den professionella hjälparen omedvetet styrs av sin lust att utöva makt snarare än av 
ädlare motiv.   
 Berglind (1995) presenterar kriterier för innebörden av ”professionell” som före-
kommer i litteraturen om professionalism.  Tre vanliga kriterier är; att det handlar om ett 
betalt arbete, att arbetet är kunskapsberoende samt att det kännetecknas av kompetens. 
Det är vanligt att det i litteraturen beskrivs att professionellt arbete ska följa vissa etiska 
principer samt att kunskapen ska vara baserad på vetenskaplig teori och inte i huvudsak 
på vardaglig erfarenhet. Då det rör sig om erfarenhet ska den åtminstone vara beprövad. 
En fara med professionalism kan vara att den professionelle med sitt vetenskapliga syn-
sätt distanserar sig från klienten. Vetenskapligheten kan medföra ett kyligt observerande 
förhållningssätt och en nedvärdering av praktisk erfarenhet och intuition. Ett vetenskap-
ligt synsätt behöver inte betyda ett kyligt bemötande. Berglind (1995) betonar vikten av 
ett empatiskt förhållningssätt. Den professionelle bör försöka sätta sig in i klientens situa-
tion. Ett sådant förhållningssätt kan gynna det professionella handlandet i form av större 
möjligheter att hjälpa klienter. Vidare beskrivs det professionella handlandet som avsikt-
ligt och målinriktat. Avsikten kan vara att klienten ska få det bättre på olika sätt. Avsikten 
måste stämma överens med vedertagna mål och etiska principer. Det professionella hand-
landet ska präglas av klientens bästa. För att utvärdera det professionella handlandet kan 
man jämföra målen med resultat och avsikter. Det professionella handlandet kan beskri-
vas på följande sätt; Behandlingsmål - behandlarens avsikt – handling (åtgärder) – resul-
tat – konsekvenser. (Ibid.) 
 Kontroll är ett komplicerat begrepp, som kan definieras på olika sätt. En vanlig 
psykologisk utgångspunkt, som kallas kontrollbegreppets universella dimension, innebär 
att det hos människan finns ett starkt och grundläggande behov av att ha kontroll över sitt 
liv. (Berglind, 1995) Aronsson & Berglind (1994) har framlagt en hypotes som går ut på 
att aktivitetskontroll är vanligast i vårdyrken. Aktivitetskontroll innebär det utrymme or-
ganisationen ger individen när det gäller metoder och handlingar för att utföra arbetet. 
När man talar om kreativa organisationsklimat så beskrivs frihet i arbetet som frånvaro av 
kontrollmentalitet i organisationen. Med frihet menas här att man själv kan ta egna initia-
tiv i sitt arbete, fatta egna beslut och att själv påverka arbetes upplägg. För att hantera 
stress i arbetet måste individen ha möjlighet att utöva kontroll. (Ibid.) 
 Aronsson & Berglind (1994) menar att en arbetsplats som gynnar informationsut-
byte mellan kollegor och ger varierade arbetsuppgifter till den anställda, som denne kan 
klara av, bidrar till lärande. Finns det dessutom utrymme inom organisationen för kolle-
gor att samtala med varandra om själva arbetsuppgifterna och dess lösning leder detta till 
kunskapsbildning och kompetensutveckling. Kompetens i arbetet innebär inte enbart 

15 



medvetet kunnande utan är även beroende av de rutiner och verktyg som är specifika för 
arbetsplatsen. Förändring av sådana rutiner eller verktyg kan leda till försämrad kompe-
tens. (Ibid.) 
 
Gräsrotsbyråkrat 

 
Den Amerikanske statsvetaren Mickael Lipsky är upphovsman bakom begreppet ”street 
level bureaucrats”, på svenska gräsrotsbyråkrater. Han definierar gräsrotsbyråkrater som 
tjänstemän som har kontakt med medborgarna i sitt arbete och en viss handlingsfrihet i 
utförande av det. De har som uppgift att utföra det arbete politiker och myndigheter har 
beslutat om. De är längst ned i den offentliga hierarkin. (Johansson, 1992) 

 En byråkratisk organisation kännetecknas av att den är hierarkiskt uppbyggd 
kring ett arbete som är formaliserat av regler som skall tillämpas på konkreta ärenden. 
Verksamhetens arbete dokumenteras i dokument som arkiveras och sparas. Vidare har 
verksamheten någon form av kontrollfunktion. Kontroll och service är en del av gräsrots-
byråkraternas uppdrag. De ska både leverera service till klienten och kontrollera den-
samme. De har en svår situation genom att å ena sidan vara de som behandlar och står för 
möjligheter och å andra sidan har befogenhet att tillgripa maktmedel i form av negativa 
sanktioner. (Johansson, 1992) 

De handläggande tjänstemännens handlingsalternativ har med åren ökat då lag-
stiftningen har kommit att utformas mer som ramlagar som förtydligas genom de enskilda 
tillämpande myndigheternas skrifter. Den enskilda tjänstemannen är sedan den yttersta 
rättstillämparen. Gräsrotsbyråkraternas arbete är med andra ord inte detaljstyrt utan det 
finns möjlighet att anpassa servicen till klienternas behov. Dessa tjänstemän har dock inte 
total frihet. De utgör fortfarande en del av det byråkratiska maskineriet.  Det är ett förhål-
lande av bundenhet och handlingsfrihet som präglar deras arbete. Att arbetet inte är de-
taljstyrt utan ramstyrt skapar en större flexibilitet och ger ökade möjligheter att ta hänsyn 
till individuella behov och önskemål. Däri är inte gräsrotsbyråkraten styrd av i förväg 
uppsatta regler. Det flexibla arbetet för dock med sig en ökad risk för godtycke i synner-
het om ramstyrningen förenas med kontroll i form av indragna förmåner, tvångsingripan-
den eller dylikt vilket kan vara negativt för klienten. För gräsrotsbyråkraten upplevs ram-
styrningen ofta som något positivt då den ger denne ett större personligt ansvar och större 
kontroll över sin arbetssituation. Det kan också upplevas som negativt att ha ett större 
ansvar då gräsrotsbyråkraten kan behöva fatta för klienten oönskade beslut. Gräsrotsby-
råkraten kan då inte hänvisa till regler och direktiv, utan måste själv stå för sina beslut. 
(Johansson, 1992) 

Klienterna som organisationen vänder sig till är själva kärnan i verksamheten. 
Utan dessa skulle inte organisationen finnas till. De tjänstemän som klienterna kommer i 
kontakt med befinner sig oftast längst ner i organisationens hierarki. Konflikt kan uppstå 
mellan gräsrotsbyråkraternas ansträngningar för att å ena sidan bemöta sina klienter per-
sonligt och å andra sidan de opersonliga krav som organisationen ställer. Gräsrotsby-
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råkraten förfogar över ett visst handlingsutrymme och vissa resurser men har inte en total 
frihet att bruka dessa mot bakgrund av organisationens krav. De generella reglerna upp-
ifrån kan bli komplicerade för gräsrotsbyråkraten att tillämpa praktiskt och kräver av 
gräsrotsbyråkraterna att de kan vara flexibla och improvisatoriska i sitt arbete. Huruvida 
gräsrotsbyråkraterna gör ett bra arbete är svårt att kontrollera då det är dem som har kun-
skapen om klienterna samtidigt som de besitter kunskap om vad organisationen kan er-
bjuda dessa. Detta ger dem en viss makt då de är dem enda inom organisationen som har 
denna dubbla roll. Gräsrotsbyråkraten har möjlighet att stå emot organisatoriska krav 
uppifrån och i stället se till klientens behov och tvärt om. Gräsrotsbyråkraten förfogar 
över organisationens resurser och har därmed makten att antingen belöna eller bestraffa 
klienten.  Gräsrotsbyråkraten kan således beskrivas som ett obyråkratiskt inslag i en by-
råkratisk struktur. Han skall i sin yrkesroll och genom sitt handlingsutrymme gentemot 
sina klienter göra bedömningar utifrån regelsystemet i verkliga situationer. Han måste 
därigenom anpassa regelsystemet till verkligheten. Gräsrotsbyråkratens arbete präglas 
alltså av relationen till dels klienterna och dels organisationen. Arbetssituationen påver-
kas av organisationen vilket påverkar klientrelationen. (Johansson, 1992) 
 

Metod 
 
Uppsatsens metod är kvalitativ och dess syfte är att klargöra socialsekreterarnas syn på 
insatsen kontaktperson. För datainsamlingen valdes intervjuer i tanke att denna skulle ge 
en utförlig bild av det valda forskningsområdet. Sex socialsekreterare intervjuades var för 
sig. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förstå världen utifrån de intervjua-
des synvinkel. I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap i samspel och samtal 
mellan två människor. (Kvale, 1997) I detta kapitel presenteras hur studien har lagts upp 
samt hur den har genomförts. Även studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv samt vilken 
relevans det har för studien redovisas här.  Slutligen redogörs för studiens trovärdighet, 
generaliserbarhet samt de etiska avväganden som gjorts.   
 
Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
 
Det vetenskapsfilosofiska perspektivet för uppsatsen är fenomenologi. Den moderna fe-
nomenologins skapare Edmund Husserl sökte utforska det mänskliga medvetandets grun-
der. De tidiga fenomenologerna sökte ursprunget till kunskap i den rena opåverkade erfa-
renheten. Det centrala i fenomenologin är aktörens perspektiv och konstruktion av den 
sociala verkligheten. (Månsson, 2003) Fenomenologin går ut på att beskriva världen ut-
ifrån hur aktören upplever den. Förutsättningen är att den relevanta verkligheten är det 
som människor uppfattar att den är. Det är inte bara relevant vad aktörerna framhåller 
utan även hur det framhålls. Viktigast inom den fenomenologiska metoden är att göra ex-
akta och precisa beskrivningar snarare än att förklara och analysera det som framkom-
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mer. Upplevelsen ska direktbeskrivas utan att hänsyn tas till dess orsak eller ursprung. 
Den fenomenologiska reduktionen innebär en ambition att komma fram till en förutsätt-
ningslös beskrivning av ett fenomen genom att bortse från såväl forskarens förförståelse 
som den vetenskapliga förförståelsen. Det innebär inte att det inte existerar förutfattade 
meningar utan snarare att man bör göra en kritisk analys av dem. (Kvale, 1997)   

Relevans 
 
Med inspiration av det fenomenologiska perspektivet har uppsatsens syfte och frågeställ-
ningar formulerats så att socialsekreterarnas syn och upplevelser ställs i fokus. Intervju-
guiden formulerades för att främja öppna och detaljrika beskrivningar. Vid resultatsam-
manställningen var ambitionen att beskriva socialsekreterarnas bild med relevans för frå-
geställningarna som enda vägledning. Författarnas förförståelse samt tidigare forskning 
har inte påverkat resultatredovisningen. Detta kom dock tillsammans med teoretiskt per-
spektiv in i analysdelen. I analysdelen frångår författarna det fenomenologiska perspekti-
vet i en del tolkningar då teorin har fått företräde.       
 
Urval 
  
Sex socialsekreterare från två olika socialkontor i Stockholms stad intervjuades. En av 
arbetsplatserna valdes utifrån en av författarnas kontakt i arbetsgruppen. Den andra ar-
betsplatsen valdes utifrån ett rykte om att man där arbetar mycket med insatsen kontakt-
person. Två andra stadsdelar har kontaktats men har inte visat intresse för att deltaga. Ett 
krav var att socialsekreterarna arbetar med ungdomar samt har erfarenhet av att besluta 
om insatsen. Då inte alla i arbetsgruppen arbetar med detta så kontaktades två arbetsplat-
ser för att få ihop tillräckligt många respondenter. Det efterfrågades att socialsekreterarna 
arbetade med liknande problematik för att kunna dra generella slutsatser.  Socialsekrete-
rarna var av varierande ålder och kön. De hade arbetat olika länge som socialsekreterare 
med utredningsarbete avseende barn och ungdomar. En socialsekreterare hade arbetat 
med detta i ett och ett halvt år, en annan i fem år, en hade arbetat i sex år, två i åtta år och 
en i tjugo år. Det är stor skillnad på hur länge de arbetat som socialsekreterare. Detta in-
nebär dock inte att de som arbetat kortare tid inte har annan erfarenhet av barn och ung-
domar. Flera av socialsekreterarna har tidigare arbetat med barn- och ungdomar, exem-
pelvis som barnskötare eller behandlare. De två stadsdelarna har en liknande befolknings-
sammansättning. 
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Datainsamling 
 

Litteratursökning 
 
Sökningar har gjorts efter litteratur där socialsekreterare ger sin syn på sitt arbete. Av in-
tresse har varit litteratur då de uttalar sig kring ämnen som på olika sätt berör syftet och 
frågeställningarna i uppsatsen. Litteratur kring insatsen kontaktperson har också sökts. 
Efter flera sökningar i databaserna Social service abstract och PsycINFO står det klart att 
det inte finns så mycket forskning kring ämnena. Det finns dock en del forskning kring 
angränsande områden. Dessa har dock inte varit användbara i denna studie. På grund av 
detta är litteratur som tas upp i uppsatsen inte enbart av vetenskaplig karaktär.  De sökord 
vi använt oss av är bland annat: Socialworker*, work, experience, view, evidencebased 
knownledge, decisionmaking, mentoring, youth, young people och professional*.  Sökor-
den har använts i olika kombinationer. Även biblioteksdatabasen Libris och artikelsök har 
använts. Sökorden har varit: kontaktperson, kontaktfamilj, insats inom socialtjänsten, so-
cialsekreterare, socialsekreterares syn, socialsekreterares upplevelser och socialtjänsten. 
Utifrån den relevanta litteratur som fanns studerades referenslistor för att ringa in åter-
kommande verk och författare. Den litteratur som valts ut för uppsatsen har bedömts som 
mest relevant. Ett önskemål har varit att använda forskning från 90 –talet och framåt.  

Intervjuguiden 
 
Inför intervjun har en halvstrukturerad intervjuguide sammanställts (se bilaga 1). Enligt 
Kvale (1997) innebär en halvstrukturerad intervjuguide att några övergripande ämnen 
utgör teman. Under varje tema ryms förslag till frågor. Inom den halvstrukturerade inter-
vjun finns det utrymme att i förväg bestämma att antingen följa intervjuguidens upplägg 
strikt eller låta den intervjuades svar styra ordningsföljden på frågorna. (Kvale, 1997) I 
förväg bestämdes att intervjun skulle vara spontan och flexibel men att frågorna och te-
mana i guiden i möjligaste mån skulle täckas in under intervjun. Först formulerades de 
viktigaste temana för uppsatsen utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter 
skrevs ett antal frågor ned under varje tema. Frågorna valdes med hänsyn till det teoretis-
ka perspektivet. Frågorna var en variation av både öppet och mer precist formulerade, 
dock undveks ledande frågor. Ambitionen med frågeguiden var att täcka in uppsatsens 
syfte, frågeställningar och teoretiska perspektiv. 

Intervjuernas upplägg och genomförande 
 
Kontakten med socialsekreterarna togs per telefon. Via telefon informerades socialsekre-
terarna om ämnet för intervjun, att intervjun skulle spelas in samt att intervjuarna var två. 
Intervjuerna genomfördes på socialsekreterarnas arbetsplats vid tillfällen som passade 
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dem. Intervjuerna tog mellan 45 min till en timme att genomföra. Intervjuerna spelades in 
på både bandspelare och mp3 för att inte riskera tekniska missöden. Respondenterna in-
formerades före intervjun om möjligheten att avstå från att besvara frågor samt möjlighe-
ten att avbryta pågående intervju. De informerades också om att intervjuerna skulle tran-
skriberas och att dessa transkriberingar endast skulle vara tillgängliga för författarna och 
eventuellt en lärare. Vidare informerades de om att deras identitet inte på något sätt 
kommer att röjas i uppsatsen. Arbetet med de sex intervjuerna delades upp, så att var och 
en av författarna var ”huvudintervjuare”, d.v.s. mest aktiv och frågvis, vid tre tillfällen 
och ”passiv intervjuare” vid tre tillfällen. Den mer passiva intervjuaren ställde frågor och 
kom in i intervjun då det behövdes. Intervjuerna följde intervjuguiden väl. Det fanns ut-
rymme för att ställa följdfrågor samt lägga till och ta bort vissa frågor.  

Intervjuerna var likartade avseende tidsåtgång och omfattning i respondenternas 
svar. De sex respondenterna var relativt eniga i sina svar. Därför presenteras inte deras 
svar i denna uppsats resultatdel utifrån de olika individerna utan från den kollektiva bil-
den. När åsikterna gick isär framgår detta av resultatet. Framförallt skilde sig en respon-
dents åsikter från de övrigas. Samtliga intervjuer var trevliga och positiva. Respondenter-
na svarade på samtliga frågor. Några av dem ansåg dock att en del frågor var svåra att 
besvara; särskilt de, som handlade om kunskaper i arbetet.  
 
Bearbetning och analys av data 

Transkribering 
 
Eftersom författarna till denna uppsats är två var det vid nedtecknandet av de inspelade 
intervjuerna viktigt att båda använde samma förfaringssätt. Detta för att kunna jämföra de 
olika intervjuerna med varandra. (Kvale, 1997) Författarna beslutade därför innan tran-
skriberingen att, i enlighet med Kvale (1997), tillsammans gå igenom hur denna skulle 
genomföras. Det bestämdes att intervjuerna skulle återges ordagrant, således även de de-
lar som verkade vara av mindre betydelse för uppsatsen. Detta för att undvika risken av 
att gå miste om något och för att i efterhand kunna ta ställning till graden av betydelse.  
Citaten som återges i resultatdelen har till viss del korrigerats för att innehållet ska fram-
gå tydligare och i hela meningar. Pauser i intervjun återgavs endast när dessa var längre 
och kunde antas innebära tveksamhet. Dessa har då markerats som –lång paus-. Skratt har 
återgivits i de fall då dessa bidrog till en paus i samtalet.  Intervjumaterialet transkribera-
des i nära anslutning till intervjutillfällena och författarna har transkriberat tre intervjuer 
var.   
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Analys 
 
Analysen för uppsatsen är genomförd med inspiration av Malterud (1998). Första steget 
mot analysen var att sammanställa resultatet. Författarna började med att läsa igenom 
samtliga transkriptioner för att bilda sig en uppfattning om vilka teman som framkom 
tydligast. Därefter lästes intervjuerna en andra gång och samtliga potentiella teman skrevs 
ned. Markeringar gjordes i textmaterialet för att uttyda vilka respondenter som talar kring 
vilka teman. Detta för att inte göra godtyckliga val om vilka teman som kommer upp.  
Kanske är man för låst i ett tema och tror att samtliga respondenter talar kring det fast de i 
själva verket inte gör det eller så kanske man missar viktiga teman. Den enda begräns-
ning som fanns i val av teman var att de skulle ha relevans för uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Författarna hade efter sammanställningen åtta teman av relevans.  
 Malterud (1998) beskriver analysens fyra faser. Första fasen innebär just det som 
står beskrivet ovan, att utifrån transkriptionerna urskilja ett antal teman. I andra fasen sor-
teras den text ut som är relevant för problemställningen och de meningsbärande enheterna 
identifieras. De meningsbärande enheterna sorteras ut med temana från första fasen i 
åtanke.  Detta tillvägagångssätt kallas kodning. Här upptäcker man att det kan vara nöd-
vändigt att vidareutveckla de tidigare temana. Kanske kan två slås ihop till ett. Preliminä-
ra teman blir till precisa koder. I tredje fasen sorteras de meningsbärande enheterna i 
grupper enligt koderna. Här brukar man upptäcka att varje kod innehåller flera olika ny-
anser och det kan vara rimligt att bilda subgrupper inom koderna. Subgrupperna utgör nu 
analysenheten. Varje subgrupp beskrivs genom en sammanfattning utifrån de meningsbä-
rande enheterna.  I fjärde och sista fasen sätts delarna samman igen, i en rekontextualise-
ring. Först görs en sammanfattning av kunskapen under varje kodgrupp och subgrupp. 
Därefter väljs ett antal citat ut för att illustrera beskrivningarna. Det som nu återstår är att 
bedöma materialet utifrån tidigare forskning och teori. (Ibid.)  
 I denna uppsats blev steget efter att urskilja övergripande teman, att identifiera de 
meningsbärande enheterna och börja koda materialet. Detta gjordes genom att klippa ut 
den text från transkriptionerna som passade in under respektive tema. Under detta arbete 
blev det tydligt att vissa teman hörde ihop och en omorganisering gjordes till ett mindre 
antal kodgrupper samt ett antal subgrupper. Det som från början var åtta teman hade nu 
övergått till fem övergripande kodgrupper med underliggande subgrupper. Kodgrupperna 
är: Ungdomarna, Avsikter och resultat, Åsikter om insatsen, Arbetet med insatsen och 
Kunskaper i arbetet. De meningsbärande enheterna klistrades upp på stora pappersark 
som vart och ett fick representera en kodgrupp med tillhörande subgrupper. Anteckningar 
gjordes på de meningsbärande enheterna utifrån vilken intervju de härstammade ifrån. 
Nya transkriberingar skrevs ut och författarna gick noggrant igenom materialet så att allt 
av relevans var utklippt och uppklistrat på ett av de fem pappersarken. Nästa steg i analy-
sen var att sammanställa samtliga subgrupper och göra en presentation av resultatet. Det-
ta gjordes genom att essensen av de meningsbärande enheterna togs ut, skrevs upp på en 
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whiteboardtavla och markerades med en notering om vilka intervjupersoner som sagt 
vad. På detta sätt fick författarna en överblick av vad respondenterna tyckte lika om samt 
vad de hade för egna tankar och åsikter. Utifrån detta kunde varje subgrupp sammanstäl-
las med säkerheten att inget viktigt missats. Några citat valdes ut från pappersarken för 
att belysa de beskrivningar som gjorts under respektive subgrupp. Det återstående arbetet 
med att analysera resultatet utifrån tidigare forskning och teoretiskt perspektiv påbörjades 
med diskussioner mellan författarna om tänkbara tolkningar. Därefter skrev författarna 
ner tolkningarna på ett tema var och bytte sedan tema med varandra och gick igenom 
analysen. Flera diskussioner ägde rum, där idéer bollades om flera tänkbara tolkningar. 
Följaktligen är tolkningarna väl genomtänkta och ett resultat av ett gemensamt arbete.     
 
Validitet 
 
Att undersöka en kvalitativ studies validitet handlar om att undersöka huruvida studien 
undersöker det den avser att undersöka. (Kvale, 1997) Denna studie avser att beskriva 
socialsekreterares syn på insatsen kontaktperson. Detta gjordes genom intervjuer med 
socialsekreterare där de fick beskriva sin syn på insatsen utifrån frågorna i intervjugui-
den. I denna studie har författarna, i varje moment, varit noggranna med att hålla sig till 
syftet och frågeställningarna. Detta för att säkerställa att studien undersöker det den gör 
anspråk på att undersöka.  

Intern validitet handlar om huruvida resultaten stämmer överens med verklighe-
ten. Forskaren ska så ärligt som möjligt återge respondenternas bild av verkligheten.  Hur 
denna bild ser ut varierar då varje individ konstruerar sin verklighet. (Merriam 1994) För 
att finna mönster och få en förståelse av ett fenomen bör metoden för studien vara kvali-
tativ ( Trost 1997). För att få resultat som stämmer överens med verkligheten ansåg för-
fattarna att en kvalitativ metod med intervjuer var bäst lämpad för denna studie. Förfat-
tarnas upplevelse är att respondenterna i denna studie på ett ärligt och spontant sätt svarat 
på frågorna.  

Att välja intervjustudie som undersökningsmetod är inte okomplicerat då ”varje 
utbyte av kunskap representerar möjligheter till missförstånd” (Malterud, 1998, s.158). 
För att undvika missförstånd och för att öka validiteten, har författarna under intervjusi-
tuationen kontrollerat svaren med frågor som, har jag förstått dig rätt när du säger att…?. 
Detta för att skapa en gemensam förståelse av berättelsen mellan intervjuare och respon-
dent. (Ibid.) Intervjuarna var vid samtliga intervjutillfällen två. Den ena som huvudsaklig 
intervjuare och den andra som bisittare med möjlighet att fylla i med kompletterande frå-
gor för ett ytterligare klargörande. Bisittaren hade också möjlighet att ha en utomståendes 
öga på intervjusituationen för att dels säkerställa att frågeställningarna besvarades dels  
öka studiens validitet.  

Enligt Kvale (1997) är validiteten i materialet beroende av forskarens hantverks-
skicklighet som utvecklas under undersökningen med ständigt kontrollerande, ifrågasät-
tande och teoretiskt tolkande av upptäckterna. Eftersom författarna till denna studie är två 
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har tolkningarna av resultatet ibland gått isär. Detta har medfört ständiga diskussioner om 
tolkningarna och även om uppsatsens innehåll i övrigt.  
 
Reliabilitet 
 
I kvalitativ forskning har tillförlitlighetsprövningen ansetts komplicerad eftersom det rör 
sig om mänskliga värderingar och inte fysiska fakta. Det är varken möjligt eller relevant 
för kvalitativ forskning att upprepa forskningen och komma fram till samma resultat. Ef-
tersom det inte finns några test, frågeformulär eller tekniska instrument som används vid 
datainsamlingen är forskaren själv det huvudsakliga mätinstrumentet. (Ruth, 1991) I den-
na studie kan reliabiliteten påverkas av att författarna är två. Under intervjun var en för-
fattare huvudintervjuare. Detta för att göra det lättare för respondenten som då behövde 
fokusera på endast en person. Under intervjun kan ledande frågor från forskarna inverka 
på svaren och bidra till en lägre reliabilitet (Kvale, 1997). Författarna var vid utformandet 
av intervjuguiden noga med att inte formulera ledande frågor. Även under intervjun und-
veks detta. Strävan var att hitta en balans mellan att låta respondenterna tala fritt och att 
se till att få svar på de frågor som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
Inför transkriberingen av intervjuerna fördes diskussioner om hur detta skulle ske så att 
det gjordes på samma sätt. Under analysarbetet kan det ha varit fördelaktigt för reliabili-
teten att författarna var två. Enligt Kvale (1997) kan det bidra till en högre reliabilitet att 
ha flera uttolkare av resultaten.    
 På den ena arbetsplatsen är en av forskarna bekant med respondenterna, vilket 
också kan påverka reliabiliteten. Detta kan tänkas ha den inverkan att respondenten an-
tingen blir mer hämmad eller att intervjun blir mer informell och påverkas för mycket av 
bekantskapen. Detta hanterades genom att den som var bekant med respondenterna under 
dessa intervjuer hade den mer tillbakadragna rollen. Reliabiliteten ökar vid en detaljerad 
beskrivning av datainsamlingsmetoden samt analysförfarandet då det möjliggör för läsa-
ren att själv bedöma om tolkningarna är tillförlitliga. (Ruth, 1991) Stor vikt har lagts i 
denna studie på att beskriva datainsamlingen och databearbetningen.  
 
Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet handlar om möjligheten att utifrån sitt material dra slutsatser som är 
gällande även för en större population utanför den undersökta gruppen. (Kvale, 1997) En 
del av slutsatserna i denna studie kan vara av generaliserbar relevans då de överensstäm-
mer med tidigare forskningsresultat. Det är möjligt att de teman som framkommit i denna 
studie kan vara användbara i studier inom liknande områden. Det främsta syftet med den-
na studie är dock inte att belysa ett generaliserbart resultat. Studien är för det ändamålet 
alltför liten.  
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Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk- och samhällsvetenskaplig 
forskning ligger till grund för de etiska överväganden som gjorts i denna studie. Informa-
tionskravet har tillgodosetts genom att respondenterna i förväg har informerats om att 
deltagandet var frivilligt. Dessutom informerades respondenterna om att forskarna är två 
samt att intervjun skulle spelas in. Respondenterna delgavs även studiens övergripande 
syfte och frågeställningar så att de hade möjlighet att förbereda sig. Innan intervjun star-
tade informerades respondenterna om att de hade möjlighet att dra sig ur intervjun om de 
ville. Även samtyckeskravet har uppfyllts, eftersom författarna i förväg bad om samtycke 
till medverkan samt före intervjuns start upplyste respondenterna om att de hade rätt att 
avböja sin medverkan i intervjun. Vidare har konfidentialitetskravet beaktats då informa-
tion gavs om respondenternas anonymitet i uppsatsen samt att endast författarna och 
eventuellt en lärare kommer att ta del av transkriptionerna. I transkriptionerna har namn 
och platser tagits bort för att möjlighet till identifiering ska omintetgöras. Tydlighet med 
ändamålet för studien har förmedlats och på så vis har nyttjandekravet uppfyllts. Inspel-
ningarna och transkriptionerna kommer efter färdig produkt att förstöras så att materialet 
inte kan användas i annat syfte. Respondenterna informerades även om möjligheten att ta 
del av den färdiga studien, vilket samtliga önskade. Författarnas upplevelse är att ämnet 
inte var känsligt för respondenterna. Därför är bedömningen att vidare etiska övervägan-
den inte behöver beaktas.   

 
Resultat och analys 
 
Ungdomarna  
 
I denna kategori beskrivs de ungdomar som socialsekreterarna anser ska ha en kontakt-
person och de som inte bör ha någon sådan.  

Vilka ungdomar får insatsen 
 
Socialsekreterarna pekar på två huvudgrupper bland ungdomarna som får insatsen.  Den 
ena gruppen består av de utagerande ungdomarna som befinner sig mycket utanför hem-
met, är bråkiga i skolan och befinner sig i riskzonen för eller har ett begynnande miss-
bruk.  
 
”De som är ute med huliganerna och slåss och inte har så många vuxna omkring sig.” 
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”De har lite halvdiffusa skolproblem, de har inte hoppat av men det går inte bra. Det är mycket skolk och 
de har ett begynnande missbruk.” 
 
Den andra gruppen består av de inbundna och isolerade ungdomarna som håller sig 
mycket hemma och kan ha svårt att komma i väg till skolan. Denna grupp kan också be-
skrivas som ”utanför”, alltså utan vänner och social gemenskap. Dataspelmissbruk kan 
även förekomma i denna grupp.  
 
”Det är väldigt många av våra ungdomar som sitter hemma framför datorn och inte går till skolan och vän-
der på dygnet. Att försöka få in någon slags fast punkt, att få ut ungdomen först och främst. Det är mycket 
ungdomar med psykiatrisk problematik. De behöver det här stödet för att ens gå ut från hemmet. Så är det, 
bryta isolering.”  
 
”Man kan säga att det är två olika grupper av ungdomar som får kontaktperson, dels de här utagerande som 
jag i varje fall tänker mig i första hand, de som hänger på gator och torg […]. Den andra gruppen är de här 
hemmasittarna som kanske inte kommer igång med fritidsaktiviteter, inte har lätt att få vänner.” 
 
En faktor som socialsekreterarna är överens om är att ungdomarna ofta lever med en en-
samstående förälder och då oftast en ensamstående moder. Detta tas främst upp, när det 
gäller pojkar. Socialsekreterarna menar att insatsen kan motiveras med att pojkarna sak-
nar en manlig förebild. En annan omständighet som samtliga respondenter belyser är att 
ungdomarna ofta saknar ett utbyggt nätverk.  
 
”Tonårspojkarna, de kanske lever tillsammans med en ensamstående mamma, de kanske inte har några 
släktingar, inga manliga förebilder. Manlig förebild är en slogan i kontaktmannaskap. Det är en jättevanlig 
orsak, eller man skriver det som att det är en orsak. Och det är det väl. Manliga förebilder och att man kan-
ske har ett litet nätverk. Det finns inte så många människor att vända sig till.” 
 
Några socialsekreterare hävdar att kontaktperson ofta ges till ungdomar som av olika an-
ledningar måste flytta till egen lägenhet och behöver stöd i det. Andra ungdomar som får 
insatsen är sådana som har det trassligt med sina föräldrar och sådana som har brutit med 
en destruktiv livsstil och behöver stöd. Endast en socialsekreterare anser att kontaktper-
son är lämpligt vid missbruk.  
 
”Det är väldigt mycket droger hos dem som får insatsen i varje fall vad jag vet. Det är en riktig klassiker att 
ungdomen kommer in på en LoB ( Lagen om omhändertagande av berusade personer) och det visar sig att 
den har ett pågående aktivt cannabismissbruk och vet inte riktigt om den vill sluta.” 
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Vilka ungdomar får inte insatsen 
 
De allra flesta socialsekreterarna anser att insatsen inte är lämplig för ungdomar som 
missbrukar narkotika.  
 
”Om man har begynnande missbruksproblematik då tycker jag i första hand att man ska ha en samtalskon-
takt på Maria Ungdom istället. Då ska man inte ha kontaktperson.” 
 
Den socialsekreterare som anser att insatsen är lämplig vid missbruk anser dock att insat-
sen inte är lämplig vid ett allvarligare sådant. 
 
Annan problematik där kontaktperson inte är lämpligt är vid svåra familjekonflikter, eller 
när ungdomen har goda skyddsfaktorer såsom ett tätt nätverk. En socialsekreterare fram-
håller att flickor som skär sig inte är hjälpta av kontaktperson. Vid problematik som soci-
alsekreterarna anser vara för svår för att tillsätta kontaktperson som enda insats, anser de 
dock, att den kan ges som ett komplement till någon annan behandlingsform. 
 
Kommentar 
 
Socialsekreterarna beskriver en stor och varierad grupp ungdomar som kan få insatsen; 
både sådana som sitter hemma mycket och sådana som är hemifrån mycket.  Socialsekre-
terarna ringar inte in vilka ungdomarna är. Intrycket är att det inte finns några uttalade 
riktlinjer som beskriver vilka insatsen riktar sig till. Detta visar sig bland annat i att de 
flesta socialsekreterarna har en mycket bestämd uppfattning om att missbruk inte är en 
lämplig problematik för insatsen medan en av dem anser att insatsen fungerar bra vid 
missbruk.   

Insatsen kontaktperson ska enligt förarbetena användas vid enklare problematik 
och vara en förebyggande insats. De problem socialsekreterarna beskriver att ungdomar-
na har är ofta omfattande, till exempel att de är ute och slåss samt isolering. En socialsek-
reterare använder insatsen vid pågående missbruk och flera av de andra socialsekreterar-
na vid begynnande missbruk. I den tidigare forskningen om insatsen har det noterats att 
begreppet kontaktperson är vagt vilket kan leda till att insatsen används vid mycket varie-
rande typer av problematik. Det är tydligt att de intervjuade socialsekreterarna gör just 
detta. Insatsen skall endast erbjudas vid lättare problematik. Här kan man se att socialsek-
reterarna har tagit sig en stor frihet i att bedöma vad som kan anses som lätt problematik 
då det förekommer skilda uppfattningar om vid vilken problematik insatsen är lämplig.  
 I rollen som gräsrotsbyråkrater med endast generella regler uppifrån har social-
sekreterarna stora möjligheter att improvisera och vara flexibla. Den frihet som begreppet 
kontaktperson med sin inbyggda vaghet lämnar till socialsekreterarna ger dem ett stort 
utrymme att utifrån en individuell bedömning av ungdomen tillsätta insatsen vid vitt skil-
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da problem. Då gräsrotsbyråkraterna är de enda inom organisationen med en dubbelroll, 
som innebär att de känner till både klienterna och organisationen, har de utrymme och 
möjlighet att göra egna bedömningar om vilka ungdomar som är lämpade för insatsen. 
Därav variationen i beskrivningen av ungdomarna. 
 En grupp ungdomar som socialsekreterarna är överens om skall erhålla insatsen, 
är de med en ensamstående förälder, i första hand pojkar med en ensam moder, och ung-
domar med ett litet nätverk. Detta bekräftas både genom Franzéhns (2005) och Nilssons 
(2005) studier som en vanlig orsak. Även av Egelunds (1997) studie framgår det att nät-
verket är avgörande vid beslut om insats. Eftersom detta verkar vedertaget hos socialsek-
reterarna är det ett rimligt antagande att det är en inom organisationen vedertagen före-
ställning som socialsekreterarna implementerat. Att denna grupp ungdomar utmärker sig 
genom att den nämns av samtliga socialsekreterare som en för insatsen viktig grupp kan 
bero på just detta. En möjlig tolkning kan då vara att de ungdomar som befinner sig i en 
sådan situation i större utsträckning erhåller insatsen än andra just för att det är så uttalat. 

En socialsekreterare gör gällande att det är vanligt att hänvisa till behov av manlig 
förebild som skäl för att bevilja insatsen. Detta sägs på ett sätt som vi uppfattade som att 
denne inte riktigt håller med om att det är den främsta orsaksfaktorn, men menar att man 
framhåller det som främsta orsak. Även om socialsekreterarna i egenskap av gräsrotsby-
råkrater har ett stort handlingsutrymme begränsas detta av organisationens krav och gene-
rella regler. En sådan generell regel kan vara just den att insatsen ska användas till ung-
domar som saknar manliga förebilder, att organisationen är tillåtande gentemot denna si-
tuation. En rimlig tolkning kan då vara, att socialsekreterarna ibland använder detta som 
uttalad orsak för att få igenom ett beslut där manlig förebild inte är den enda problemati-
ken.  
 
Avsikter och resultat 
 
Nedan presenteras de avsikter socialsekreterarna har med insatsen samt de resultat de an-
ser att insatsen ger. 

Avsikter  
 
De avsikter som socialsekreterarna främst anger är att få igång en ungdom till fritidsakti-
viteter och social gemenskap, d.v.s. bryta sin isolering. Det handlar om att visa på andra 
möjligheter. Andra avsikter kan vara att ge en vuxen förebild och någon att prata med 
som inte är en förälder.  
 
”Ibland har man ju avsikten att en person ska få igång en ungdom. Kanske få ut den och få igång den i en 
vettig fritidsaktivitet.” 
 
”Målet är att de ska ha en vuxen person att vända sig till med sina frågor.” 
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En annan avsikt som framträder tydligt är socialsekreterarnas önskan att få insyn i ung-
domens liv. Socialsekreterarna menar att det är svårt att få en heltäckande bild av hur 
ungdomens liv ser ut och där kan kontaktpersonen få en grundligare insyn. Socialsekrete-
rarna litar på att kontaktpersonen rapporterar om ungdomen far illa. En av dem uttrycker 
sig såhär:  
 
”Ett annat syfte kan vara att man har dolda avsikter ibland, eller det tycker jag nog att man kan ha utifrån 
min position. Att någon får insyn helt enkelt, att en kontaktperson kan få insyn i familjens eller ungdomens 
liv. På ett sätt som man inte kan när man sitter på kontoret och träffar dem en gång i veckan och ställer frå-
gor. Då går det att hålla masken.”  
  
En annan socialsekreterare uttrycker sig såhär: 
 
” Ibland är det bra att man kan få in en kontaktperson i en familj där man känner en osäkerhet inför hur 
dem har det. En sorts tillsyn, man övervakar ju inte.” 
  
Ytterligare andra avsikter socialsekreterarna har är att ungdomen ska känna sig sedd, bli 
bättre i skolan och bli motiverad att bryta destruktiva mönster. 

Resultat 
 
De resultat socialsekreterarna har observerat är att ungdomarna har fått ökat självförtro-
ende och större tillit till andra människor. De har sett hur ungdomar som har varit depri-
merade har blivit gladare. De har också sett att insatsen har lett till att ungdomen har 
mindre kontakt med socialtjänsten, polisen och Maria Ungdom. Vidare menar socialsek-
reterarna att många ungdomar själva har uttryckt att insatsen har varit bra. Det är inte helt 
lätt för socialsekreterarna att peka på de resultat de sett. På frågan om de kan beskriva ett 
lyckat fall så var det inte alla socialsekreterare som kunde göra det. 
 
De flesta av socialsekreterarna anser att insatsen har hjälpt många ungdomar och att den 
är verksam.  
 
”Det kanske inte är så verksamt fast det tror jag. Det grundar man ju inte bara på en känsla. Man grundar 
det på hur personen har förändrats, på vad ungdomarna säger själva. Ungdomar har sagt att de tycker att det 
är bra.”  
 
 En socialsekreterare menar dock att insatsen inte har någon verkan, att den varken gör 
till eller från. Denne liksom de flesta andra anser att insatsen åtminstone inte gör någon 
skada.  
” I värsta fall gör vi skada fast det är ju svårt att tänka sig. Eftersom ytterligare stabila relationer, det är 
svårt att se hur dessa skulle kunna göra skada.” 
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Kommentar 
 
Samtliga socialsekreterare kan beskriva någon form av avsikt de har med insatsen. Enligt 
Berglind (1995) är det professionella handlandet avsiktligt och målinriktat. Det profes-
sionella handlandet ska utgå från klientens bästa. En avsikt som socialsekreterarna redo-
gör för är insyn i familjen. Man kan ställa sig frågande till om denna insyn är för klien-
tens bästa eller för att socialsekreteraren ska känna sig lugn i att en annan person har in-
syn i familjen och rapporterar om vidare åtgärder måste tas. Organisationen som en gräs-
rotsbyråkrat arbetar inom innefattar någon form av kontrollfunktion. I egenskap av gräs-
rotsbyråkrater kan socialsekreterarna inte bara ta klienternas perspektiv utan måste an-
amma det kontrollperspektiv som organisationen står för. Av tidigare forskning framgår 
att socialsekreterarna är medvetna om att en stödinsats också har en kontrollfunktion. 
Egelund (1997) ställer sig frågande till om hjälp överhuvudtaget är möjligt utan ett visst 
mått av kontroll. Detta bekräftas delvis av socialsekreterarna i denna studie. Flera av dem 
hävdar, att de behöver ha insyn i familjen för att bättre förstå ungdomarnas behov. Soci-
alsekreterarna framhåller även andra avsikter som mer tydligt är till klientens bästa, ex-
empelvis att ge en vuxen förebild, någon att prata med, bli sedd och bryta destruktiva 
mönster. De slutsatser som kan dras utifrån detta är att socialsekreterarna överlag har ett 
professionellt förhållningssätt då de funderar kring avsikterna med insatsen. Socialsekre-
terarna resonerar i likhet med Mahmood (2000) som beskriver att avsikter med insatsen 
kan vara att bryta isolering och negativa beteenden.  
 Socialsekreterarnas avsikter är likt de ungdomar som berörs av insatsen, både 
många och olika. Det kan vara olika avsikter beroende på vilka klienter det gäller samt 
beroende på den enskilda socialsekreteraren. Det är svårt att hitta gemensamma nämnare 
bland socialsekreterarna och några entydiga svar existerar inte. Möjligheten till att ha oli-
ka avsikter med insatsen möjliggörs av att socialsekreterarnas arbete inte är detaljstyrt då 
de ingår i en organisation som styrs av ramlagar. Konsekvenserna av att socialsekreterar-
na ges denna frihet kan bli godtyckliga bedömningar. 
 Socialsekreterarna har uppfattningen att insatsen är verksam och att den ger bra 
resultat. Trots detta har de svårt för att redogöra för lyckade fall. De är väldigt begränsade 
i sitt handlingsutrymme när det gäller att välja insatser då kontaktperson är en inarbetad 
och billig insats som de har att tillgå. Om man hårdrar detta kan man se det som att soci-
alsekreterarna vinner på att se till de goda resultaten för att ha en hållbar arbetssituation. 
Hur skulle det se ut om socialsekreterarna tyckte att den enda insatsen som finns att tillgå, 
på denna nivå, inte är bra. Kontaktpersonsinsatsen är en tradition på många arbetsplatser 
och som gräsrotsbyråkrater måste socialsekreterarna vara organisationen trogen. En soci-
alsekreterare är mer skeptisk till insatsens resultat och dennes åsikter går inte hand i hand 
med organisationens och med kollegornas. Om man hårdrar även detta kan det tolkas som 
att denne försöker utvidga sitt eget handlingsutrymme i en situation där socialsekreterar-
na faktiskt har ett ganska begränsat sådant. Om man upplever att insatsen inte ger så 
mycket resultat så har man åtminstone mer makt över sin situation om man säger vad 
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man tycker än om man löper med strömmen. Socialsekreteraren har inte utrymme att byta 
ut insatser men har åtminstone frihet att ha en avvikande åsikt.  
 
Åsikter om insatsen 
 
I denna kategori presenteras det som socialsekreterarna anser positivt respektive negativt 
med insatsen. Det framkommer också varför socialsekreterarna tror att insatsen är så po-
pulär bland socialsekreterare, andra tjänstemän samt ungdomar och familjer. 

Positivt  
 
Det som socialsekreterarna främst framhåller som positivt med insatsen är att den är bil-
lig i förhållande till vad den ger tillbaka till ungdomarna. 
 
”Det kostar väldigt lite, förutom kvalificerad kontaktperson. Den härifrån kostar ganska lite och man får 
jätte mycket tillbaka.” 
 
 Några av respondenterna framhåller att det är positivt att kontaktpersonen är en vanlig 
människa och inte en professionell behandlare. Socialsekreterarna uppskattar att insatsen 
är flexibel så till vida att den inte är schemalagd och att den fungerar som en kontakt i 
vardagen för ungdomen.  
 
”Ungdomar är ju liksom inte schemalagda att man ska prata om saker precis då man har ett möte inbokat. 
Det tycker jag är det bästa med kontaktperson.” 
 
Övriga positiva aspekter som framkommer är vidgade vyer för ungdomen, att ungdomen 
får en god relation, en förebild samt att en kontaktperson är en inte alltför ingripande in-
sats i ungdomens liv. En socialsekreterare tar upp insynen i familjen och ungdomens liv 
som det mest positiva. 

Negativt 
 
Dålig matchning mellan kontaktpersonen och ungdomen samt dåliga kontaktpersoner är 
det som socialsekreterarna framhåller som negativt med insatsen. En dålig matchning in-
nebär att insatsen avbryts eftersom det är viktigt att parterna kommer bra överens.  En 
socialsekreterare menar att då matchningen misslyckats och insatsen avbryts kan detta 
leda till att ungdomen tar på sig det som ett personligt misslyckande och den dåliga själv-
känslan förstärks. Några socialsekreterare anser att samarbetet med kontaktsekreteraren 
kan bli problematiskt eftersom det är kontaktsekreteraren som står för matchningen men 
kanske inte har varit med i hela processen. Det kan vara svårt för socialsekreteraren att 
beskriva ungdomens personlighet så att kontaktsekreteraren hittar den mest lämpliga. 
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”En taskig matchning, är det i de flesta fall då det inte funkar” 
 
Utöver dålig matchning och dåliga kontaktpersoner har socialsekreterarna svårt att se 
några nackdelar med insatsen. En socialsekreterare kan dock se flera negativa aspekter på 
hur insatsen används. Denne menar att insatsen används mer för socialsekreterarens väl-
befinnande än för ungdomens. 
 
”Negativt är väl att det är någon slags slasktrattslösning när man känner att man vill ge någonting, man ser 
att det inte fungerar. Man vill göra någonting bra men det är inte tillräckligt illa för att man ska göra någon-
ting mot familjens vilja. Och då kan det kännas trevligt för socialsekreteraren att känna att åh jag gör nå-
gonting i varje fall. Och jag tror att det faktiskt är så ofta. ”  
 
Till skillnad från socialsekreteraren som upplevde insyn som något positivt framhåller en 
av respondenterna detta som något negativt då denne menar att det skapar en obalans i 
förhållandet mellan ungdom och kontaktperson. Denne menar att det är bättre att social-
sekreteraren och ungdomen har en god relation så att ungdomen känner ett förtroende att 
berätta saker hellre än att kontaktpersonen måste fungera som mellanled.  

Varför populär? 
 
Socialsekreterarna tror att främsta skälet till insatsens popularitet är att insatsen är billig. 
De anser också att populariteten har att göra med traditioner, kännedom, och attityder. I 
och med att de flesta socialkontor har anställda kontaktsekreterare har det blivit tradition 
att man ska använda sig av insatsen.  
 
” Det finns en tradition på de kontor som jag jobbat på och som jag känner till. Det finns ju kontaktsekrete-
rare, det är en yrkesgrupp som jobbar bara med rekrytering av kontaktpersoner. Så är det inte med andra 
typer av insatser som familjebehandling, men alla har ju kontaktsekreterare. Det gör väl också att det är så 
inarbetat, det är det första man kommer att tänka på. ” 
 
Socialsekreterarna menar att många i samhället känner till och har en positiv bild av in-
satsen, såsom skolor, BUP, föräldrar och ungdomar. Några har upplevelsen av att ung-
domar ser att kompisar har kontaktperson och önskar att få det själva.  
 
”Att det är populärt tror jag beror på kännedom, nu när vi ju har familjecenter och kontaktpersoner ute i 
skolorna. Ju mer vi finns desto mer ärenden får vi.” 
 
En annan åsikt är att samhället har ändrat attityd till att söka hjälp. Det är inte skambelagt 
på samma sätt som det upplevdes förr. Flera socialsekreterare tänker sig att insatsens po-
pularitet har att göra med att det är en enkel insats och som regel är lätt att tillsätta. En 
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socialsekreterare tänker sig att insatsen är populär eftersom goda relationer upplevs som 
någonting positivt.   
 
”Därför att det låter så bra, allting kommer att bli bra bara det finns en kontaktperson. Det handlar också 
om att socialt arbete allt sedan 70- talet har en väldigt relationsbaserad syn. Bara man får en relation så 
kommer allt att bli bra. Fast hade det varit så skulle väl det ha börjat märkas i forskningen vid det här la-
get.” 
 
Kommentar 
 
Att insatsen är billig framhåller socialsekreterarna som det mest positiva med insatsen 
och anledningen till att den är populär. Att socialsekreterarna väljer att framhålla just det-
ta går att se i ljuset av att de är gräsrotsbyråkrater längst ned i en hierarkisk organisation 
som till stor del styrs utifrån rådande budget. Organisationen ställer höga krav på att gräs-
rotsbyråkraterna skall ha ekonomin i åtanke vid beviljande av insatser. Av den anled-
ningen uppskattas insatsen kontaktperson av socialsekreterarna då de när de väljer den 
insatsen tar hänsyn till organisationens krav och riskerar inte att hamna i konflikt med 
den. Socialsekreterarna upplever också att insatsen är positiv på grund av att den inte 
upplevs som integritetskränkande av ungdomarna. Att som gräsrotsbyråkrat vara tvungen 
att fatta ett beslut som klienten ogillar kan upplevas som negativt.  Därför är det inte 
konstigt att socialsekreterarna gärna använder sig av insatsen kontaktperson som många 
ungdomar känner till som en positiv och rolig insats. Här belyser socialsekreterarnas 
handlande gräsrotsbyråkraternas situation i relationen mellan å ena sidan klienten och å 
andra sidan organisationen.  
 Socialsekreterarna uppskattar också att insatsen är flexibel och icke schemalagd. 
Socialsekreterarna själva är i sitt eget arbete relativt uppbokade och schemalagda. Klien-
terna besöker dem på utsatt tid. Socialsekreterarna har som regel inte möjlighet att ta be-
sök eller träffa klienterna spontant. Kontaktpersonen däremot har möjlighet att vara just 
detta. Kanske socialsekreterarna framhåller detta som positivt just för att de själva, på 
grund av organisationen, inte har denna möjlighet, men hoppas att kontaktpersonen skall 
ge den service de personligen vill, men inte kan ge.  
 Insyn i ungdomens och familjens liv tas upp som något av det mest positiva me-
dan en av en socialsekreterare tycker att det är det mest negativa med insatsen. Även om 
det ligger en motsättning i detta synsätt, så går det att uppfatta likheter i socialsekreterar-
nas förhållningssätt där bägge önskar att ta del av information om klienten men på olika 
sätt. Som professionella önskar socialsekreterarna sätta sig in i och försöka förstå klien-
tens situation för att ytterligare möjliggöra hjälp till klienterna. En annan möjlig tolkning 
är att det är för att socialsekreterarna för sin egen skull ska känna lättnad i att någon an-
nan har koll på ungdomen, något som diskuterades ovan. Det går visserligen inte att ute-
sluta att det kan vara en kombination av dessa tolkningar som ligger bakom.  
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 Utmärkande för socialsekreterarna är att de har svårt att se nackdelar med insat-
sen. I Nilssons (2005) studie nämner socialsekreterarna angående insatsen kontaktfamilj 
att de tror att det finns negativa aspekter med insatsen men att dessa inte är lika uttalade 
som de positiva. I ljuset av den studien ter det sig lättare att finna positiva än negativa 
aspekter på de insatser som socialsekreterarna arbetar med. Den omständligheten att soci-
alsekreterarna har få alternativ till insatser och stor möjlighet att använda sig av kontakt-
person då den är billig och det är uttalat att den ska användas, är det möjligt att det för-
svårar socialsekreterarnas utrymme att vara negativa till insatsen. Genom att förhålla sig 
positiva till insatsen slipper socialsekreterarna dessutom att hantera problemet med att 
inte ha några egentliga alternativ till insats.  
 Det negativa som respondenterna ser med insatsen är om matchningen eller kon-
taktpersonen är dålig. Detta bekräftas av studien från Boston University (Spencer, 2006) 
där dålig matchning beskrivs som något som kan bryta ned ungdomens självförtroende 
och försämra dennes välmående. Endast en socialsekreterare nämner detta. De övriga un-
derstryker att insatsen kanske inte alltid får det utfall de önskar men att den i varje fall 
inte är skadlig. Det kan tänkas att detta är ytterligare ett tecken på att insatsen är den enda 
i sitt slag och från organisationen så inarbetad att socialsekreterarna har svårt att förhålla 
sig till de negativa aspekter som kan finnas.    
 Socialsekreterarna upplever att insatsens popularitet beror på en positiv inställ-
ning även hos andra aktörer, vilket i sin tur ökar insatsens användande. En socialsekrete-
rare tänker sig att detta beror på att en allmänt positiv inställning till mänskliga relationer 
genomsyrar det sociala arbetet, något som denne är kritisk till. Här går det att se att den 
positiva syn på insatsen som organisationen implementerat hos de flesta socialsekretera-
re, är något som spridit sig till andra i samhället och som därmed bidrar till att skapa en 
positiv bild av insatsen generellt.  
 
Arbetet med insatsen 
 
Här beskrivs hur socialsekreterarna ser på aspekter i arbetet som påverkar beslutet om 
insatsen, hur de ser på budget samt hur de arbetar med insatsen. Under den sistnämnda 
subgruppen beskrivs hur insatsen kan användas samt vilka alternativa insatser som finns i 
socialsekreterarnas arbete.  

Beslutet 
 
Socialsekreterarna berättar att de ofta arbetar två och två i ärenden samt att de alltid dis-
kuterar dessa med sina kollegor. De betonar att chefen tar det formella beslutet men häv-
dar samtidigt att chefen går på deras linje och fattar det beslut som de önskar. Socialsek-
reterarna upplever det som att de aldrig har fått ett avslag från chefen.  
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” Jag måste givetvis höra med min chef om hon tycker att det är bra. Och hon tycker oftast att det är bra. 
Hon är väldigt stöttande i våra tankar och idéer, det är väldigt sällan man får ett nej.” 
 
Ett par socialsekreterare menar att de tar sig stort utrymme att fatta egna beslut och tänker 
inte så mycket på vilka direktiv som finns. 
 
”Nu har jag jobbat så pass länge så nu skiter jag i direktiv. […] Det här är ett jobb där det som händer är det 
man pratar sig till, till stor del, så jag tycker att det finns utrymme.” 
 
Något som socialsekreterarna tycker kan påverka deras beslut är samarbetet med kontakt-
sekreteraren. Kontaktsekreteraren tar del i tillsättandet och de måste samarbeta för att 
matchningen ska bli lyckad.  
 
Socialsekreterarna tar upp att ungdomarna själva påverkar beslutet. Om ungdomen inte 
vill ha en kontaktperson kan ingen sådan tillsättas. De menar att det är vanligare att ung-
domen nekar till insatsen än att chefen ger ett avslag. En socialsekreterare gör gällande 
att vissa ungdomar kanske inte är det minsta intresserade av att få insatsen men att de sä-
ger ja då de tycker att det är bättre än att bli placerade, vilket kanske hade varit nästa steg.  

Budget 
 
Socialsekreterarna är medvetna om att det finns en budget och talar en del utifrån det. 
Samtliga konstaterar att insatsen är billig. Några säger att budgeten har spräckts och att 
de därför måste vara restriktiva med insatsen.  
 
”Vi socialsekreterare har blivit informerade om att vi ska försöka dra ned den här insatsen på de ärenden vi 
kan.” 
 
Andra säger att de inte behöver vara restriktiva med kontaktperson, däremot med placer-
ingar. 
 
” Vi ska vara restriktiva. Det ligger framför oss vi ska spara. Jag vet inte vad som händer utifrån det. Där-
emot att vi inte ska placera. Vara sparsamma med det.” 
 
En socialsekreterare menar att kontaktperson som insats har ökat för att man idag skall 
försöka mer med öppenvård i första hand.  
 
”Man försöker mer med öppenvård. För några år sedan när ekonomin såg annorlunda ut kunde man kanske 
placera eller ge lite mer på en gång. Nu måste det, jag vet inte, det måste skita sig med alla de här lite mind-
re insatserna." 
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Ett par socialsekreterare funderar kring att man ger lekmän för svåra uppdrag och att man 
inte kan lägga för mycket ansvar på en lekman bara för att det är billigast.  
 
”På sätt och vis utnyttjar man personen som har sökt om att få bli kontaktperson. Genom att ge för svåra 
ärenden, för att det är billigare att tillsätta lekmän fast man förstår att det behövs något mer.”  
 
 En socialsekreterare hävdar att denne är oberoende av budgeten och enbart arbetar med 
att utreda ungdomens behov. Denne menar att det är chefens arbete att förhålla sig till 
budgeten. Några socialsekreterare understryker att man måste tänka kostnadseffektivt. 
Flera socialsekreterare berättar att när budgeten är stram, måste de som har större behov 
prioriteras. 
 
”Den bittra verkligheten är att man hela tiden måste tänka att vart enda öre kan behövas på någon annan 
unge som kanske mår ännu sämre.”  
 
Hur insatsen används 
 
Socialsekreterarna väljer ofta att använda kontaktperson som ett komplement till andra 
behandlingsformer, exempelvis en kontakt på Maria Ungdom, BUP eller i samband med 
att familjen får någon form av insats.  
 
”Om barnet eller ungdomen har mer omfattande stödbehov så kanske man tänker att de behöver en BUP 
kontakt för en mer professionell hantering av problemen. Kontaktperson blir då något slags allmänt 
tilläggsstöd.”  
 
Då socialsekreterarna får frågan om de har alternativ att tillgå på samma nivå som kon-
taktperson uppger flera av dem att de tycker att de har det. Då socialsekreterarna ombeds 
redogöra för sina alternativ till insats för ungdomarna, framkommer det dock inte så 
många. De som nämns är ART ( aggressive replacement training) som riktar sig till ut-
agerande ungdomar med aggressioner, samt att ungdomarna kan ta kontakt med en skol-
kurator eller delta i verksamheter anordnade av frivilligorganisationer. Förutom ART 
nämns att ungdomarna kan få en samtalskontakt på socialkontoret. En socialsekreterare 
svarade så här på frågan vad denne skulle erbjuda en ungdom som tackar nej till kontakt-
person. 
 
” Jag måste tänka om jag har några alternativ. Då får man nästan hänvisa till Stadsmissionen, Mötesplats 
det brukar jag föreslå om man inte har så mycket kompisar. I ett fall nyligen som jag har tycker jag absolut 
att tjejen ska ha en kontaktperson men hon vill inte och jag kan inte tvinga henne. Då tycker jag inte att jag 
har så mycket mer att rekommendera. […] Det känns ju lite tomt så att man inte har något annat att erbjuda 
istället om personen inte vill ha kontaktperson.”  
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Och en annan: 
 
”Om ungdomen inte har ett aggressivt utåtagerande beteende då har jag ingenting.” 
 
En socialsekreterare tycker dock att insatser som ART och samtalsstöd är mer kvalifice-
rade än kontaktperson. På frågan om vilken hjälp som, bortsett från ekonomi och andra 
riktlinjer, skulle utgöra den ultimata insatsen på samma nivå som kontaktperson, hade 
socialsekreterarna svårt att komma på något. De flesta hänvisade till att de tycker att in-
satsen är bra.  
 
Flera beskriver att kontaktperson är en insats i förstadiet till placering och att kontaktper-
son är något som används till en början.  
 
” Det är så enkelt. Det behövs inte så mycket beslut eller funderingar för vad det är som ska uppstå utan det 
är bara det första man sätter in, vi prövar med en kontaktperson och ser om det kan vända och så börjar vi 
där. Det är liksom det första stadiet.” 
 
”Det här (kontaktpersonsinsatsen) kan man ju säga är lite i förstadiet i när man tidigare skulle säga att man 
måste placera barn.” 
 
En socialsekreterare menar att insatsen ibland inte räcker och att det är ett för stort steg 
mellan frivillighet och tvång. 
 
” En kontaktperson tvingas ibland att löpa under alldeles för lång tid innan man sätter in någon på behand-
lingshem med anledning av att man inte kan gå in med tvång tidigare, så någon form av mellanting vore 
alldeles ypperligt.”  
 
Kommentar 
 
När socialsekreterarna fattar beslut om insatsen diskuterar de mycket med sina kollegor 
då de ofta arbetar två och två. Enligt handlingsteorin gynnar det kunskapsbildning och 
kompetensutveckling. Den kompetens man har i arbetet är knuten till de rutiner och verk-
tyg man har på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att den kunskap socialsekreterarna har 
är beroende av organisationens instruktioner om hur de ska arbeta och vilka insatser de 
ska använda sig av. Detta förhållande stärks även då socialsekreterarna har svårt att på 
egen hand komma på ideala alternativ till insatser jämställda med kontaktperson. De är så 
upptagna av organisationens krav att de inte funderar i banor utanför den.  

Socialsekreterarna upplever att de har ett stort handlingsutrymme i beslutet om in-
satser då chefen ger dem fria tyglar. Många betonar dock att det är chefen som tar det 
slutgiltiga beslutet. Kanske kan det vara skönt för socialsekreterarna att få utrymme att 
göra egna bedömningar men inte ha det yttersta ansvaret. En gräsrotsbyråkrats arbete är 
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svårt att kontrollera eftersom det är den person i organisationen som har kunskap både 
om klienternas behov och om vad organisationen kan erbjuda. Genom att socialsekrete-
rarna har denna dubbla roll tvingas deras chefer att lita på dem och ge dem stort utrymme 
att fatta egna beslut. De socialsekreterare som säger att de ignorerar direktiv och budget 
visar att det finns utrymme i organisationen att göra detta. Utrymmet legitimeras genom 
att organisationen styrs av ramlagar som ger gräsrotsbyråkraten makt att stå emot organi-
sationens krav och se till klientens behov. Ramlagstiftningen upplevs som något positivt 
för gräsrotsbyråkraterna eftersom den ger dem kontroll över sin arbetssituation.  

Ett yttre hinder för socialsekreterarnas handlingsutrymme kan vara kontaktsekre-
terarna. De måste samarbeta i processen. Då de tycker olika måste socialsekreteraren se 
till kontaktsekreterarens önskemål och inte enbart till sina egna. Samarbetet med kontakt-
sekreteraren kan även ses som en tillgång. De tycker ofta lika och kan ta hjälp av var-
andra. Att kontaktsekreterare är en yrkesgrupp på många socialkontor kan ses som en bi-
dragande faktor till insatsens flitiga användande. Om så inte vore skulle denna yrkes-
grupp bli utan jobb.  

Något som inskränker socialsekreterarnas handlingsutrymme är ungdomarnas 
egna önskningar. Socialsekreterarna uttrycker att det är vanligare att ungdomar säger nej 
än att chefen ger avslag. Detta är något som tar makt ifrån socialsekreteraren då ungdo-
men har makt i form av sin reaktion. De kan vägra gå med på det som socialsekreteraren 
föreslår. Det framkom även ur resultatet att ungdomar kan ta emot insatsen utan att de är 
motiverade till det på grund av att de anser att det är bättre än att bli placerad.  Man kan 
då tänka sig att ungdomen fogar sig efter socialsekreteraren som i situationen har mest 
makt, för att inte riskera att bli placerad.  

Då socialsekreterarna talar utifrån budget och dess betydelse för deras arbete 
framstår deras dubbla roll tydligt. De talar utifrån att insatsen är billig, att de ska undvika 
placeringar och att de ibland måste vara restriktiva. Detta är organisationens krav och det 
är något som begränsar deras handlingsutrymme avsevärt. Socialsekreterarna menar att 
allt de föreslår för chefen går igenom och att det är ovanligt med ett nej. Det kan tänkas 
att socialsekreterarna har budget i tankarna när de lägger fram förslag om att en ungdom 
ska ha kontaktperson och endast föreslår det i de fall där de vet att det kommer gå ige-
nom. De har anammat organisationens krav på att tänka kostnadseffektivt. Om de bara 
såg till behov och om de införlivat förarbetenas instruktioner som säger att insatsen ska 
användas förebyggande så hade de kanske föreslagit fler ungdomar till insatsen med risk 
att få ett nej. Av resultatet om vilka ungdomar som får insatsen är det tydligt att insatsen 
inte alltid används som en förebyggande insats utan ofta vid ganska svår problematik.  

Flera socialsekreterare uttrycker att insatsen fungerar som ett första steg innan 
placering. Från organisationen instrueras de att vara restriktiva med placeringar och för-
söka mer med öppenvård först. Att insatsen används på detta sätt kan ha sin förklaring i 
gräsrotsbyråkratens dubbla roll att både ta hänsyn till organisationens krav och att ge ser-
vice till klienten och se till klientens bästa. Organisationens krav kan tänkas bestå i att 
kontaktperson är betydligt billigare att tillsätta än en placering. Serviceaspekten kan vara 
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att socialsekreterarna anser att kontaktperson är ett lagom stort ingripande i ungdomen 
och familjens liv och om det fungerar så är det det bästa för klienten. Det kan även tänkas 
att socialsekreterarna föredrar att tillsätta kontaktperson eftersom en placering kan upple-
vas vara mer negativt för klienten. Utifrån teorin om gräsrotsbyråkraten framgår det att 
tjänstemännen kan uppleva ramstyrningen som negativ då de ibland måste fatta beslut 
som är negativa och oönskade för klienten. Kanske vill socialsekreterarna undvika att fat-
ta beslut som går emot klientens vilja på grund av att denne riskerar att blir impopulär hos 
klienten. Socialsekreterarna framhåller att många ungdomar vill ha insatsen och har posi-
tiva upplevelser av den. Detta kanske socialsekreterarna anser vara en bättre utgångs-
punkt för att kunna arbeta vidare. En socialsekreterare påpekar att det ibland inte finns 
tillräckliga skäl för att använda tvång och då tillsätter man ofta en kontaktperson. Social-
sekreteraren efterfrågar en insats som kan fungera som ett mellanting. Detta kan även det 
vara en möjlig förklaring till att man ofta hellre tillsätter kontaktperson än gör en placer-
ing.  

Några socialsekreterare diskuterar även att man utnyttjar lekmän och ger dem för 
svåra uppdrag för att det är billigare. Enligt tidigare forskning förväntar sig socialsekrete-
rare ofta en behandlingseffekt av insatsen trots att det i förarbetena tydligt framgår att in-
satsen bygger på lekmän som tar sig an uppdraget som icke professionell. En del social-
sekreterare i denna studie kan misstänkas förvänta sig just detta. Det är även anmärk-
ningsvärt att de tillsätter insatsen främst på grund av att den är billig trots att de vet att det 
behövs något mer.    

Insatsen används ofta i kombination med andra insatser. Detta kan ses som att de 
andra insatserna inte heller är tillräckliga. Behoven är ofta mångfasetterade och kan inte 
tillfredställas med en enda insats. Detta kan förklaras med att socialsekreterarna har en 
helhetssyn och därmed ser till klientens samtliga behov. Socialsekreterarna handlar på ett 
professionellt sätt då de tillvaratar klientens bästa. Det är intressant att en del socialsekre-
terare inte önskar sig flera alternativ till insatser som är på en liknande nivå som kontakt-
person, när det i resultatet framgår att de har svårt att komma på vilka alternativ de har i 
sitt arbete. Flera uttrycker att de inte har några alternativ. Detta kan tolkas som att de är 
låsta i organisationens utbud av insatser och inte kan föreställa sig vilka insatser de skulle 
önska. De vågar inte riktigt önska fler insatser då det inte är ekonomiskt möjligt. Social-
sekreterarna i Nilssons (2005) studie däremot, önskar sig fler alternativ till insatser. 

 
Kunskaper i arbetet  
 
Nedan presenteras vad socialsekreterarna anser om forskning i arbetet samt vilka kunska-
per de tycker är viktigast i arbetet.   
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Forskning 
 
Samtliga socialsekreterare uppger att de önskar att det fanns mer forskning om insatsen 
och dess resultat. De tycker att det är förvånande att det inte finns eftersom det är en så 
vanlig insats. De önskar vetenskapligt stöd för att insatsen är verksam. 
 
”Det hade ju varit skönt att veta att det är verksamt, inte bara en känsla. För så tror jag att det har varit i 
socionomyrket, det är mycket en känsla i saker, magkänsla. Det är ju alltid skönt att veta att det här är 
verksamt ungefär som den här medicinen är bra mot det här.” 
 
Dock anser några att även om forskning skulle visa att insatsen inte är verksam skulle de 
fortfarande använda sig av insatsen då de känner sig säkra på att den ger resultat. 
 
” Ja det skulle ju vara intressant att få svar. Jag tror att om någon sa att senaste forskningen visar att ung-
domar som får kontaktperson inte är ett dugg hjälpta av det då kanske jag skulle fundera lite till, men jag 
tror att jag skulle fortsätta. Därför att jag vet att en del är väldigt hjälpta av det här.” 
 
En socialsekreterare beskriver att hon skäms då hon arbetar med insatsen eftersom den 
inte är evidensbaserad. Denne tycker att det är en stor brist i arbetet då det i värsta fall 
kan förstöra en människas liv. Samtidigt menar en annan socialsekreterare att arbetet inte 
styrs av forskning. På frågan om hur det påverkar arbetet svarar denne: 
 
”Inte alls, för vi är inte så forskningsstyrda som vi säkert skulle behöva vara, så inte särskilt mycket. Förut-
om att vi kanske sitter och matar ut fel insatser hela tiden utan att veta om det ger skada eller nytta eller ger 
någonting. […] Forskning betyder inte så mycket i vardagen tyvärr som det borde göra. ” 
 
En del socialsekreterare menar att det inte finns tid inom ramen för deras arbete att sätta 
sig in i forskning.  
 
”Det jag kommer i kontakt med är Socionomen tidningen, det matas ut forskning som jag av en händelse 
råkar läsa sammanfattningen av, det är det jag hinner.”   
 

Viktiga kunskaper 
 
På frågan om vilka kunskaper socialsekreterarna tycker är viktiga i sitt arbete svarar de 
flesta att magkänsla är viktigt i arbetet. De menar att en förmåga att känna in och en bra 
intuition är nödvändigt för att förstå människors behov.     
 
 ”Jag tror att det sitter mycket här då man ska göra de här bedömningarna, i magen” 
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Vidare framhåller socialsekreterarna erfarenheter som viktiga kunskaper i arbetet.  
 
”Jag lutar mig mot någon sorts erfarenhetskänsla” 
 
”Ju fler ärenden man har haft, det blir som en sorts erfarenhetsbank hos en själv.” 
 
Socialsekreterarna framhåller att passion är viktigt i arbetet; att man har ett engagemang 
för ungdomar. Några av socialsekreterarna menar att teoretiska kunskaper är viktiga, ex-
empelvis att man har socionomexamen och koll på ungdomars utveckling. En socialsek-
reterare säger dock: 
 
”Jag tycker inte att man behöver så mycket professionellt, sånt som vi får i vår utbildning, mer sunt heder-
ligt förnuft.” 
 
Kommentar 
 
Socialsekreterarna önskar att insatsen vore utvärderad så att de har ett vetenskapligt stöd 
för sitt arbete. De handlar istället bland annat utifrån magkänsla och egna erfarenheter, 
vilket de ser som viktiga och värdefulla redskap i sitt arbete. Professionalitet ska enligt 
Berglind (1995) baseras på vetenskaplig teori och inte på vardaglig erfarenhet, i så fall 
ska den vara beprövad. Här kan man se det som en brist i professionalismen att de inte 
har någon vetenskap att luta sig emot utan endast vardaglig erfarenhet. Även det att soci-
alsekreterarna hyser stor tilltro till sina egna bedömningar, kan ses som en brist i profes-
sionalismen. Enligt studien av Johansson så är det livserfarenhet och att lita på sina egna 
bedömningar som socialsekreterarna tycker är viktigast i arbetet. I Sjöbloms avhandling 
framgår det att socialsekreterarna uppfinner egna verktyg när de färdigproducerade inte 
går att applicera. Även studien från Washington University visar att socialsekreterare i 
första hand bygger sina beslut på andra grunder än forskning. En stor del av besluten 
kunde inte socialsekreterarna förklara grunden till, varför dessa kan tänkas bestå av intui-
tion. Resultatet i denna studie bekräftas av att tidigare forskning kommit fram till samma 
resultat.   

Det framkommer i resultatet att organisationen inte alltid ger socialsekreterarna 
utrymme till att läsa forskning och uppdatera sig. Socialsekreterarna gör gällande att de 
inte är forskningsstyrda i sitt arbete. Det uttrycks till och med att om resultat skulle visa 
att insatsen inte är verksam så skulle en del socialsekreterare fortsätta arbeta med insat-
sen. De litar mer på vad de har sett än vad eventuell forskning skulle kunna visa. Detta 
kan tolkas som att organisationen sänder budskapet att det inte finns utrymme för forsk-
ning och detta avspeglar sig i socialsekreterarnas inställning till forskning. Kanske passar 
insatsen organisationen väl då den är billig och framgångsrik och då kanske forskning 
blir mindre viktigt. Socialsekreterarna beskriver att de har frihet att göra sina egna be-
dömningar men vi kan skönja vissa inskränkningar i deras handlingsutrymme. Utifrån 
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resultatet i tidigare kategorier blir det tydligt att deras bedömningar inte enbart är deras 
egna utan påverkas av organisationens instruktioner. Dessa instruktioner handlar bland 
annat om att de inte ska placera ungdomar utan hellre välja kontaktperson eller annan öp-
penvård som insats. Det framgår även tydligt att socialsekreterarna har anammat organi-
sationens perspektiv på ekonomi och prioriteringar. Här blir det tydligt att det är ett för-
hållande av bundenhet och handlingsfrihet som präglar gräsrotsbyråkratens arbete.  

Några få socialsekreterare var mer missnöjda än andra med att det saknas forsk-
ning. En socialsekreterare uttrycker att denne skäms för att arbeta med något som man 
inte vet är bra eller kanske rent ut sagt är skadligt för klienten. Denne socialsekreterare 
hade kortare erfarenhet av att arbeta med insatsen än vad de andra hade. Enligt Berglind 
kommer alla människor in i ett handlande med olika erfarenheter. Handlandet är inte för-
utsättningslöst. Kanske kan man tänka sig att den socialsekreterare som verkligen efter-
frågar forskning att luta sig mot inte har lika mycket erfarenheter som säger denne att in-
satsen är verksam som de andra socialsekreterarna har. Har man mycket erfarenhet är det 
kanske lättare att bygga beslut utifrån sina egna erfarenheter och känna sig trygg i det.       
 
Sammanfattning av resultat och analys 
 
Den centrala slutsatsen ur denna studie är att det finns många faktorer som inskränker 
socialsekreterarnas handlingsutrymme. Arbetet med ungdomarna begränsas av att det 
finns få insatser att välja mellan. Följden blir att en blandad grupp ungdomar med olika 
typer av problem erhåller kontaktperson; alltså samma typ av insats. Ibland används in-
satsen vid svår problematik. Vår uppfattning är att den i vissa fall ges till ungdomar som 
inte är långt ifrån en placering. Dessutom verkar det inte finnas några riktlinjer som väg-
leder socialsekreterarna i arbetet med insatsen. Vanliga skäl till att få en kontaktperson är 
ensamstående förälder, bristande nätverk och behov av en manlig förebild.  
 Socialsekreterarna har många olika avsikter med insatsen. En återkommande så-
dan är insyn i familjen. Detta kan tolkas som att det är ett måste för gräsrotsbyråkraten att 
anamma organisationens obligatoriska kontrollfunktion. Flera avsikter som är till ungdo-
mens bästa presenterades också. Från resultatet har det även framkommit att socialsekre-
terarna tycker att insatsen ger goda resultat samtidigt som de har svårt att exemplifiera 
dessa. Socialsekreterarna har ett begränsat handlingsutrymme när det gäller att välja in-
satser. De har insatsen kontaktperson att tillgå. Det kan, om man hårdrar det, tolkas som 
att de betonar de goda resultaten för att slippa handskas med det faktum att de inte har så 
många alternativ till insats.  
 Då socialsekreterarna uppger att en positiv aspekt med insatsen är att den är billig, 
är det tydligt att de styrs av organisationens krav. Socialsekreterarna har i egenskap av 
gräsrotsbyråkrater att handskas med balansgången mellan å ena sidan klientens behov 
och å andra sidan organisationens krav. Andra positiva faktorer som nämns är att insatsen 
är flexibel samt att ungdomarna får en vuxen förebild och en god relation. Socialsekrete-
rarna har svårt att se nackdelar med insatsen. Det negativa som nämns är om matchning-
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en misslyckas eller att kontaktpersonen är dålig. Detta kan om man hårdrar det, tolkas 
som att de, för att få en hållbar arbetssituation, mår bäst av att anse att insatsen är bra.  
 Socialsekreterarna anser att de har ett stort handlingsutrymme för att bedöma och 
besluta om insatsen. Det som inskränker utrymmet är att chefen tar det slutgiltiga beslu-
tet, kollegornas inverkan då de ofta arbetar två och två, samarbetet med kontaktsekretera-
ren, ungdomens makt att säga nej till insatsen samt organisationens inverkan på social-
sekreterarna. Det är tydligt att socialsekreterarnas arbete med insatsen är påverkat av or-
ganisationens krav på kostnadseffektivt tänkande.  
 Vidare framgår det av resultatet att socialsekreterarna, samtidigt som de önskar 
sig forskning inte är forskningsstyrda samt att det inte finns utrymme inom yrket att till-
ägna sig forskning. Detta tolkas som att organisationens inställning att det inte finns ut-
rymme för forskning avspeglar sig på socialsekreterarna. Tolkningen är att forskning inte 
är så viktigt för organisationen då de funnit en insats som är både populär och billig samt 
uppfyller kontrollkravet. Det framkom även att socialsekreterarna tycker att intuition, 
magkänsla och erfarenheter är viktiga kunskaper i arbetet.     

 
Diskussion 
 
En av slutsatserna i vår studie är att socialsekreterarna upplever att de har ett stort hand-
lingsutrymme i sitt arbete då de beskriver att bedömningar ligger mycket på den enskilda 
socialsekreteraren. Vi kan utifrån vårt resultat dra slutsatsen att de i vissa situationer har 
stor frihet till eget handlande, medan de i andra situationer har ett mycket begränsat hand-
lingsutrymme. Det som framförallt begränsar deras handlingsutrymme är att det inte finns 
så många alternativ till insats. Trots att en socialsekreterare har en mer negativ inställning 
till insatsen är denne tvungen att använda sig av den. Insatsen har en lång tradition och är 
djupt rotad i organisationen med anställda kontaktsekreterare som arbetar nästan uteslu-
tande med insatsen.  Socialsekreterarna har möjlighet till vissa egna ställningstaganden. 
De har olika åsikter om vilka ungdomar som skall beröras av insatsen, om vilka avsikter 
de har och vilka resultat de sett att insatsen gett. På grund av den vaghet som ligger i be-
greppet kontaktperson och på grund av att det inte finns några gemensamma riktlinjer 
som reglerar insatsen blir det möjligt för socialsekreterarna att ta ett större utrymme. Man 
skulle kunna tänka sig att socialsekreterarna då de saknar riktlinjer kan gå till förarbetena 
för vägledning. Dessa säger att insatsen ska användas i förebyggande syfte samt att det 
inte går att förvänta sig en behandlingseffekt då det är en lekman som tar uppdraget som 
ickeprofessionell. Detta anser vi att socialsekreterarna bortser ifrån eftersom insatsen 
ibland ges till ungdomar med svår problematik och där vi upplever att socialsekreterarna 
ibland förväntar sig en behandlingseffekt. Vi gör här antagandet att om man tillsätter kon-
taktperson till en exempelvis isolerad ungdom så är avsikten att bryta isolering, något 
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som kan ses som en stor uppgift för en lekman. Från vårt resultat kan vi se att socialsek-
reterarna själva upplever att kontaktpersoner ibland får ta för svåra ärenden. 

Då det handlar om att fatta beslut upplever socialsekreterarna att de har ett stort 
handlingsutrymme. Vi har dock presenterat de faktorer som inskränker detta. Vi tänker 
oss att dessa faktorer kan innebära att bedömningarna inte enbart bygger på ungdomens 
behov. Vi undrar om det är så att ungdomarna verkligen får den hjälp de behöver eller om 
det finns en risk att man väntar för länge innan man ger rätt insats.  

Flera av socialsekreterarna upplever att kontaktperson är en åtgärd man tar till in-
nan en placering. Vi ställer oss frågande till att kontaktperson ligger så nära placering då 
den ska användas i förebyggande syfte. Går det att utreda behov när man som socialsek-
reterare i egenskap av gräsrotsbyråkrat även har organisationen att ta hänsyn till? Vi ser 
svårigheter med den dubbla roll som socialsekreterare har. 

De tre viktiga begrepp som återkommer i denna studie vad gäller socialsekrete-
rarnas avsikter med insatsen, är stöd, billigt och kontroll/ insyn. Då det handlar om insyn 
kan man tänka sig att det är med en i botten god avsikt som socialsekreterarna vill bli un-
derrättade ifall ungdomen far illa. Man kan också tänka sig att det är för att socialsekrete-
raren ska känna sig lugn och avlastad i arbetet. När de använder insatsen som ett förstadi-
um till placering så kan de känna sig trygga med att de får reda på om situationen förvär-
ras och ungdomen måste placeras. Vi ställer oss frågande till att insatsen används på detta 
sätt då det inte är ett uttalat syfte med insatsen. Detta är något som klienterna säkerligen 
inte är medvetna om. Vi undrar om ungdomarna skulle vara lika positivt inställda till in-
satsen om de visste att en avsikt kan vara att få insyn i deras familj. Socialsekreterarna tar 
även upp insyn och att insatsen är billig som positiva aspekter med insatsen. Här är fokus 
på positiva aspekter för socialsekreteraren och organisationen. Vi anser att avsikterna och 
det som är mest positivt med insatsen bör inriktas på ungdomen. De socialsekreterare vi 
intervjuat tar upp många avsikter och positiva aspekter som är till ungdomens bästa. Så 
länge dessa inte kommer i skymundan för avsikter som insyn och kontroll tycker vi att 
insatsen används på ett bra sätt. 

Magkänsla och egna erfarenheter beskriver socialsekreterarna som några av de 
viktigaste redskapen de har i arbetet. De förlitar sig till dessa verktyg då de fattar beslut 
och väljer insats. Andra mer forskningsbaserade kunskaper använder de sig inte så myck-
et av. Dels på grund av att det inom ämnet kontaktperson inte finns så mycket forskning, 
dels för att de menar att de inte är forskningsstyrda. En del socialsekreterare menar att de 
skulle använda sig av insatsen även om den forskningsmässigt inte visade sig vara bra på 
grund av att deras erfarenhet säger dem att den är bra. Frågan är hur man ska värdera att 
de inte använder sig av forskningsbaserad kunskap? Genom utbildningen får man upp-
fattningen om att den viktigaste kunskapen är den vetenskapliga. Vad är kunskapsbild-
ning egentligen? Kan man tänka sig att lång erfarenhet inom ett område också hör till be-
prövad kunskap? Vilken kunskap är att föredra inom socialt arbete? Det socialsekreterar-
na ser är individuella fall där insatsen lyckats eller till och med varit helt avgörande. 
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Forskning drar däremot slutsatser utifrån en större grupp individer. De frågor vi ställer 
oss härrör från en aktuell internationell diskussion. 

 I boken Kunskap i socialt arbete (Blom, Morén, Nygren, 2006, kap 3, sid. 49-63) 
framgår det att det är viktigt att kunskap besitter någon sorts säkerhet. Idag finns en högre 
värdering av den teoretiska kunskapen som lever kvar från antikens Grekland då praktiskt 
arbete utfördes av slavar och teoretisk kunskap av de högre klasserna. I boken framställs 
det problematiska i att formulera allmängiltiga fakta i arbetet med människor. Människor 
kan inte hanteras som ting. Man kan inte använda sig av standardiserade mallar då alla 
människor är unika och situationer ser olika ut. Man kan däremot använda sig av teorier 
om ett visst problem men i mötet och samspelet med en individ behövs erfarenheter och 
människokännedom för att se individens speciella behov. Det görs gällande att om man 
istället för att se kunskap som en färdig produkt betraktar den i det sammanhang den 
kommer till användning, så kan praktisk och teoretisk kunskap integreras och ses som två 
aspekter av kunnigt handlande. Vidare understryks att absolut säker kunskap kanske inte 
ens är möjlig att nå. Den är inte heller så avgörande för handlande människor. För att 
handla klokt behöver vi en del vetande men också praktisk kunskap och ett gott omdöme. 
(Ibid.) 

Det problematiska i socialt arbete är att det ställs krav på att arbeta forskningsba-
serat men det är svårt då arbetet med människor inte går att standardisera. Vi tänker att 
detta inte behöver innebära att man legitimerar att bara arbeta utifrån egna erfarenheter. 
Vi anser att det är viktigt att integrera teori och praktik. Kanske kan man göra som det 
beskrivs i boken; använda teorin till att beskriva och förklara fenomen men ta hjälp av sin 
erfarenhet och människokännedom i mötet och samspelet med människor. Att bygga sina 
beslut på egna erfarenheter kan blir godtyckligt men är samtidigt en nödvändighet i det 
sociala arbetet. Bra är väl då att ha ett nära samarbete med kollegor och inte handla en-
bart utifrån sig själv. Trots att det är svårt med mallar så anser vi att några generella rikt-
linjer i arbetet med insatsen kontaktperson kan ge en viss vägledning.   

En anledning till att socialsekreterarna har svårt att peka på tydliga resultat av in-
satsen kan bero på att de besitter en tyst kunskap som är svår att delge en utomstående. 
De är överlag positiva till insatsen vilket kan tyckas märkligt i relation till att de inte kan 
peka på så mycket positiva resultat. Som kunskaper i arbetet framhålls erfarenhet och 
magkänsla. Vi tänker oss att dessa verktyg som ju är svåra att förklara är ett skäl till att vi 
inte får en beskrivning av de goda resultat de sett. Kanske är dessa upplevelser enbart 
möjliga för socialsekreteraren att förstå och därmed svåra att sätta ord på eller mäta.   

Efter arbetet med denna uppsats har vi fått en djupare förståelse för hur insatsen 
används inom ramen för socialtjänstens arbete. Egelund (1997) menar att hjälp inte är 
möjlig utan kontroll. Denna slutsats får stöd även i denna studie där flera av socialsekre-
terarna upplever möjligheten till kontroll som en positiv aspekt av insatsen. Genom denna 
studie har vi förstått att insatsen många gånger används när den unge redan har en ut-
vecklad allvarlig problematik. Steget till placering är då inte så stort. När insatsen an-
vänds på detta sätt blir det viktigt för socialsekreterarna att tillämpa den som kontroll-
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funktion för att sedan i god tid kunna låta insatsen övergå i en placering om situationen 
kräver det. Vi tänker oss att insatsen gör mer nytta när den används så som förarbetena 
förordar, som en förebyggande insats. För att inte ha möjlighet att använda insatsen vid 
för svår problematik med en inbyggd kontrollfunktion, men ändå bevara det goda syftet 
med insatsen, kan en god idé vara att låta utomstående aktörer organisera insatsen och 
följa upp denna. Vi tänker oss att genom att använda insatsen renodlat förebyggande och 
minska insatsens förankring i socialtjänsten kan insatsen fungera än mer positivt för de 
ungdomar insatsen ursprungligen riktar sig till. Vi tycker att kontaktperson är en bra in-
sats. Det unika med insatsen är att ungdomen får tillgång till en vuxen person som finns 
där som stöd, bara för ungdomen. Denna möjlighet tycker vi är viktig att bevara. 
 
Diskussion om metoden 
 
En fördel med metoden för uppsatsen är att vi genom intervjuer fick en tydlig bild av hur 
socialsekreterare ser på arbetet med insatsen. Genom exempelvis en enkätstudie hade inte 
svaren blivit lika detaljerade och djupgående. Med fenomenologi som vetenskaplig ansats 
var syftet att få socialsekreterarnas egna berättelser, vilket vi anser uppfylldes genom in-
tervjuer. En möjlig metod hade varit att, som i Egelunds studie, gå igenom journaler över 
ärenden som rör kontaktperson. Detta för att undersöka hur socialsekreterare motiverar 
beslut om att tillsätta kontaktperson samt vid vilken problematik insatsen används. Med 
denna metod hade man kunnat studera flera socialsekreterares beslutsunderlag och där-
med ökat möjligheten till generella slutsatser. Detta hade dock inte tillgodosett vårt syfte 
att beskriva socialsekreterarnas syn samt besvarat samtliga av de frågeställningar vi val-
de. En fördel i uppsatsarbetet är att vi var två författare. Under intervjun var det en fördel 
att vi kunde hjälpas åt att få svar på de frågor vi önskade och att ställa relevanta följdfrå-
gor. Under analysarbetet resulterade det i diskussioner om möjliga tolkningar.  

Vi kan även se fördelar med metoden för analysen. Med inspiration från Malte-
ruds fyra faser kunde materialet struktureras upp och delas in i teman och subgrupper. 
Detta underlättade sammanställningen av resultatet samt applicerandet av teoretiskt per-
spektiv samt tidigare forskning. De teoretiska perspektiven var relevanta för uppsatsens 
ämne då fokus var på socialsekreterarens syn på sitt arbete. Att socialsekreteraren är en 
gräsrotsbyråkrat som balanserar mellan klientens bästa och organisationens krav ser vi 
som en påverkansfaktor i socialsekreterarens syn på insatsen kontaktperson. Att beakta 
socialsekreterarnas handlingsutrymme är även det relevant för att beskriva hur socialsek-
reterare arbetar med insatsen. Brister med metoden kan vara att vi valde två olika social-
kontor utan att hänsyn togs till de eventuella skillnader som fanns dem emellan. Man kan 
även tänka sig att urvalet hade kunnat göras på ett annorlunda sätt, då vi hade någon form 
av förförståelse av bägge arbetsplatserna. Ett mer slumpmässigt urval hade kanske varit 
att föredra.  
 
 

45 



Förslag till forskning 
 
Först och främst anser vi att det behövs forskning kring insatsen och dess effekter. Vi ef-
terfrågar en longitudinell studie som följer upp ungdomar som haft insatsen för att se hur 
de har påverkats av den. Det kan även vara intressant att göra en undersökning av de 
ungdomar som har insatsen idag för att få en bild av deras upplevelse av insatsens effek-
ter. En mer omfattande studie än denna, med syfte att kartlägga hur socialsekreterare ar-
betar med insatsen vore spännande att se i framtiden. Detta kanske skulle kunna resultera 
i gemensamma riktlinjer för hur insatsen ska användas och i vilket syfte. En intressant 
studie vore också att undersöka vilka kunskaper socialsekreterare använder i sitt arbete 
samt vilka kunskaper som är mest användbara i socialt arbete.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 
Bakgrunds frågor 
 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
Hur många ärenden ungefär har du per år som rör insatsen kontaktperson? 
 
 
Ungdomarna 
 
Vilka ungdomar får kontaktperson, vilken problematik? 
Vilka ungdomar får inte kontaktperson? varför?  
Vilka ungdomar ansöker om kontaktperson? 
Vad är vanligast; att ungdomar och familjer ansöker om kontaktperson eller att du 
erbjuder det vid en utredning? 
Händer det att ungdomarna får någon annan insats kombinerat med kontaktperson? 
 
 
Utredningen 
 
Hur går en utredning till vid ansökan om kontaktperson? 
När i en utredning bestämmer du dig för att erbjuda ungdomen en kontaktperson? 
Vilka personer/faktorer påverkar beslutet om att tillsätta eller inte tillsätta en 
kontaktperson? 
 
 
Organisation 
 
Vad får du för direktiv/instruktioner ovanifrån angående insatsen kontaktperson?¨ 
Vad har du för andra alternativ till insats? Hur ser du på det? 
Vad skulle du ge för insats till en ungdom som vanligtvis får kontakperson, om du bortser 
från eventuella hinder som ekonomi och policy? Fiktiv insats?  
 
 
Motiveringen 
 
Vilka är dina avsikter när du tillsätter en kontaktperson? 
Vilket resultat önskar du dig av insatsen? 
Vilken motivering har du till att inte tillsätta kontaktperson? 
Hur motiverar du beslutet om att tillsätta en kontaktperson? 
 
 



Insatsens resultat 
 
Beskriv fördelarna du kan se med insatsen?  
Vilka fall brukar bli särskilt lyckade? 
Beskriv negativa aspekter med insatsen?  
Vilka fall kan få negativa följder? 
Varför tror du att insatsen är så populär? 
 
 
 
Kunskaper 
 
Vilka kunskaper tycker du är viktigast att ha för att fatta beslut om insatsen? 
Tycker du att du har dessa kunskaper? 
Hur ser du på att det inte finns så mycket vetenskaplig forskning om insatsen och hur 
påverkar det ditt arbete? 
Vilka vinster och/eller förluster ser du med att insatsen inte är vetenskapligt utredd? 
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