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Insatsen kontaktperson för ungdomar mellan 13-18 år. En rättssociologisk studie. 
Elisabet Göthe och Susanne Härfstrand   

 

Abstract 
The purpose of this essay was to study which arguments social workers used in the basis of 
their estimation concerning young people of the age 13-18 given an aid, a contact person 
(swe. kontaktperson). The purpose was also to describe how the legal paragraph, regarding 
contact person, is regulated and then compare the arguments made by the social worker with 
the intentions expressed by the legislator.  
To answer our purposes we studied the law and the intentions expressed by the legislator, 
which is the foundation for the legal paragraph that regulates contact person, 3 chap. 6 §. 
Through studies of social journals at five local authorities we collected material to make a 
comparison between the arguments found in the journals with the intentions expressed by the 
legislator.   
We used legal method and the perspective of sociology of law. 
The Swedish law, Socialtjänstlagen (2001:453) is a basic law which means that our legal pa-
ragraph, 3 chap. 6 §, is open for interpretation. It is every local authority’s own option how to 
apply the paragraph. 
The results showed that the social workers do use the same terms as the legislator. Our results 
also showed that the social workers to a great extent used arguments that could not be traced 
to the intentions expressed by the legislator. 
The essay is a quantitative study. Our data has been processed through a program for statistic-
al analysis, SPSS, version 14.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
 
Key words: Contact person, young people, social worker, implementation of law. 
Nyckelord: Kontaktperson, ungdom, socialsekreterare, tillämpning av lag, implementering, 
rättssociologisk 
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Inledning 
Då en av de vanligaste insatserna inom socialtjänsten för barn och ungdomar är kontaktper-
son/-familj (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001, s.4) väcktes vårt intresse för att ta reda 
på hur en lagregel som ingår i en ramlag tar sig uttryck i det praktiska sociala arbetet. Det in-
nebär att vi ville studera hur socialsekreterare motiverar insatsen för ungdomarna i sina be-
dömningar. Då insatsen kontaktperson och insatsen kontaktfamilj regleras i samma paragraf, 
och vetskapen om vårt behov av avgränsning, valde vi att separera insatserna och studera en-
dast kontaktperson och inte kontaktfamilj. Under vår första litteratursökning fann vi två skrif-
ter från Socialstyrelsen. Den ena skriften är allmänna råd från 1981 där insatsen kontaktper-
son avhandlas i endast några meningar med en kort beskrivning av vem biståndet är till för 
(Socialstyrelsen, 1981, s.79-80). Den andra skriften, från 1985, kan ses som ett ”första försök 
att konkret beskriva hur man i det sociala arbetet kan använda sig av en ny företeelse inom 
sociallagstiftningen” (Socialstyrelsen, 1985, s.5). Detta sporrade oss ännu mer att undersöka 
hur en bedömning kunde se ut.  

Under våra respektive praktikperioder arbetade vi båda med ungdomar, en av oss på 
behandlingshem för unga med psykosociala problem och den andra inom individ- och famil-
jeomsorgen, ungdomsgruppen. Därför blev det naturligt för oss att fokusera på äldre barn och 
inte på yngre barn, därav avgränsningen 13-18 år.  
I prop. 1996/97:124 påpekar regeringen att det finns ett behov av utvärdering och metodut-
veckling gällande kontaktpersoner för barn och ungdomar (Prop. 1996/97:124, s.92). 
Det finns en stor osäkerhet om hur lagreglerna används i praktiken, och detta borde vara ett 
problem för lagstiftaren. Därför ansåg vi att det var viktigt att titta närmare på praktiken. Med 
den här uppsatsen ger vi något tillbaka till fältet och hoppas att våra resultat kan komma till 
nytta för socialsekreterarna och de organisationer de verkar inom.  
 

Problemformulering 
I den nationella statistiken, sammanställd av Socialstyrelsen, var det 10 714 ungdomar 13-20 
år som fick insatsen kontaktperson/-familj under 2005, år 2006 var det 11 001 ungdomar som 
fick insatsen. Vi kan se att fler ungdomar fick insatsen under 2006 i Sverige som helhet. Det 
går inte av statistiken att urskilja hur många som fått insatsen kontaktfamilj respektive kon-
taktperson. Att insatsen har en uppåtgående trend i riket kan bero på flera orsaker. En orsak 
skulle kunna vara att insatsen, så länge det inte avser en kvalificerad kontaktperson, är en rela-
tivt billig insats, en annan förklaring skulle kunna vara att socialsekreterarna i brist på andra 
verkningsfulla insatser väljer kontaktperson som en generell metod till stöd för ungdomar. 
Insatsen kan användas även om föräldrarna inte samtycker till den. Detta gäller för ungdomar 
över 15 år (3 kap. 6 § 3 st. Socialtjänstlagen (2001:453)) (SoL). 

Forskningen har till stor del fokuserats på kontaktfamiljer, och inte kontaktpersoner 
specifikt. Vi förväntade oss att en insats som används så pass mycket som insatsen kontakt-
person skulle vara både väl beforskad och utvärderad men det visar sig inte vara fallet (An-
dersson & Bangura Arvidsson, 2001, s.4). Andersson och Bangura Arvidsson har skrivit en 
kunskapsöversikt om hur insatserna används i socialt arbete. Där redovisar de att den forsk-



 5

ning som finns till största delen handlar om forskning om kontaktperson i andra avseenden än 
just den rättsliga aspekten. 

I SoL definieras olika typer av biståndsinsatser utöver de av ekonomisk art. Vi har valt 
att granska insatsen kontaktperson som regleras i 3 kap. 6 § SoL. Denna insats kategoriseras 
som ett bistånd till livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § SoL. Lagreglerna är öppna till sin ka-
raktär och anger inte entydigt när kontaktperson kan beviljas eller hur lagreglerna bör tolkas. 
Det kan finnas andra riktlinjer och normer som påverkar beslutsfattandet och som kan ha stort 
inflytande för socialtjänstens tolkning och tillämpning av lagreglerna. Det som för oss är av 
intresse är att ta reda på hur lagstiftarens intentioner verkligen tar sig uttryck i bedömningar 
gjorda för insatsen kontaktperson. 
 

Syfte 
Syftet är att studera hur socialsekreterare motiverar insatsen kontaktperson för ungdomar i 
åldern 13-18 år. Syftet är också att beskriva hur insatsen kontaktperson regleras rättsligt och 
att jämföra hur socialsekreterarnas motiveringar för kontaktperson förhåller sig till lagregelns 
rättsliga syfte och målsättningar. 
 

Frågeställningar 
Våra frågeställningar är:  

• Hur regleras insatsen kontaktperson enligt 3 kap. 6 § SoL? 
• Hur tillämpar socialsekreterare lagregeln 3 kap. 6 § SoL? 
• Överensstämmer den praktiska tillämpningen med lagstiftarens intentioner? 
• Vilka andra motiveringar redovisas i de bedömningar som ligger till grund för beslu-

ten av ungdomars behov av kontaktperson? 
 

Begrepp 
Kontaktperson - En särskild person med uppgift till att hjälpa den enskilde och hans eller hen-
nes närmaste i personliga angelägenheter. Kontaktpersonen är ett bistånd som beviljas av so-
cialtjänsten. 
Kranskommuner - Ett antal mindre kommuner som omgärdar en större kommun. 
Socialarbetare - I kapitlet Forskningsområdet motsvarar detta begrepp det engelska begreppet 
”social worker”.  
Ungdomar - Vi har valt att benämna barn och unga som ungdomar då vår åldersindelning är 
13-18 år, utom på de platser i texten som syftar på lag- eller propositionstext. 
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Teori 

Rättsvetenskap 
Det finns olika sätt att studera lagstiftning. Hydén (2001) skiljer mellan kunskap i rätten och 
kunskap om rätten. Det innebär att juridiken ser till reglernas innehåll och hur de skall tolkas 
och tillämpas medan rättssociologin som en samhällsvetenskap betraktar rättssystemet utifrån 
och ställer frågor om vilka orsaker och konsekvenser rättsreglerna kan ha (Hydén 2001, s.12). 

Med studier i rätten studeras alltså lagreglers konkreta innehåll. Med rättsdogmatisk 
metod analyseras de rättsregler som finns och de normer som ligger till grund för lagarnas in-
nehåll. Den rättsdogmatiska metoden innebär att lagen studeras utifrån givna rättskällor, det 
vill säga lagar och förordningar, förarbeten, doktrin, JO-uttalanden, myndighetsrekommenda-
tioner och prejudikat. De olika källorna är hierarkiskt ordnade och de viktigaste förväntas ha 
störst påverkan på den gällande rättens innehåll (Hollander & Alexius Borgström, 2004, 
s.132). För att kunna fastställa gällande rätt på ett område måste hänsyn tas till rättspraxis. Det 
betyder att avgöranden i enskilda fall av domstolarna granskas men enbart avgöranden i högs-
ta instans som anses ha prejudikatvärde (Ibid., s.129f). En granskning av rättskällorna innebär 
en granskning av lagstiftningen från det första politiska beslutet om att till exempel en utred-
ning i frågan skall tillsättas till den slutliga propositionen och beslutet i riksdagen, samt un-
dersökningar av befintlig rättspraxis (Hydén, 2002, s.16). 
 
Med en rättssociologisk ansats ställs frågor om rätten, om lagens funktion eller orsaker. Med 
denna ansats sätter man ett samhälleligt problem i fokus, ett problem som ska undersökas och 
förklaras. Resultaten kan sedan sättas i relation till de rättsregler som behandlar samma eller 
liknande problemområden. Det rättssociologiska perspektivet har bland annat som syfte att 
besvara frågor om orsaksförhållanden mellan samhället och rätten genom att undersöka orsa-
ker till samt konsekvenser och funktioner av samhällsproblem och rättslig reglering (Åström, 
1988, s.17). För att rättssociologiskt studera samhällsfenomen behövs en teori som kan an-
vändas för analyser av studiens resultat. Rättsdogmatiken är däremot inte uppbyggd på teorier 
om samhället, utan utgår från ett givet regelsystem och från de metoder som utformats för att 
tolka dess innehåll (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s.130).  

Juridisk och sociologisk rättssociologi är två olika sätt att studera rättsliga företeelser. 
Med en juridisk rättssociologisk ansats bildar rättsregeln utgångspunkten. Den juridiska tolk-
ningen och tillämpningen jämförs med den faktiska tillämpningen som görs av till exempel 
socionomer och andra professionella. Den sociologiska rättssociologiska ansatsen utgår från 
en samhällelig social fråga som studeras empiriskt med samhällsvetenskapliga metoder.  Re-
sultaten kan jämföras med de lagregler som kan finnas för att lösa motsvarande problem rätts-
ligt (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s.138; Mathiesen, 2005, s.14f).  

Det rättssociologiska perspektivet innehåller teorier och metoder för att beskriva och 
förklara de beslut som fattas (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s.137). Det finns nästan 
alltid en växelverkan mellan lagens påverkan på samhället och samhällets inverkan på lagen 
och det kan många gånger vara svårt att ange vad som är orsak och effekt (Mathiesen, 2005, 
s.23). Rättssociologin kan sägas komplettera den rättsdogmatiska juridiska metoden genom att 
inte enbart studera rättens tillämpning utan även intressera sig för implementeringen av lag-
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stiftningen och av lagars funktioner. (Hydén, 2002, s.12, s.16). När en socialsekreterare till-
lämpar rätten står formen för hur beslutet ska tas mer i fokus än själva innehållet i beslutet. 
Den professionella kunskapen, förvärvad genom yrkeserfarenhet, har större påverkan på be-
sluten än lagen och dess förarbeten (Ibid., s.17f). Ramlagstiftningstekniken som SoL är ett 
exempel på, innebär att andra kunskaper än lagen kan få betydelse för tillämpningen. De kun-
skaper vi här avser kan exempelvis vara professionell kunskap, kommunens riktlinjer, yrkes-
etiska riktlinjer. Detta problematiseras i artiklarna i kapitlet Forskningsområdet. 
I detta arbete har vi valt att utgå från lagens normerande funktion, och vi använder en juridisk 
rättssociologisk ansats i vår uppsats. Det innebär att lagtexter och förarbeten blir både våra 
utgångspunkter och delar av vårt empiriska resultat. Dessa resultat redovisas och analyseras i 
förhållande till lagstiftningens innehåll och syfte. 
 

Metod 
För att vi ska kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av flertal 
metoder, juridisk metod, kvantitativ metod och med en aktstudie. Vi kommer i följande av-
snitt att redogöra mer ingående för varje metod. 
 

Juridisk metod 
Det finns olika ansatser för att beskriva innehållet i en lagtext. Vi ska använda oss av juridisk 
metod. När man använder juridisk metod studerar man lagen och de förarbeten som ligger till 
grund för densamma. Rättspraxis, som också är en viktig rättskälla, används inte i vår studie. I 
JO:s Ämbetsberättelser från 1980 till 2006 hittar vi endast ett fall angående kontaktperson vid 
umgänge enligt Föräldrabalken 6 kap. 14 §. Den formen av kontaktperson används i fall där 
umgängestvist föreligger. Fallet är därmed inte relevant för oss. De lagrum som är relevanta 
för oss är 3 kap. 6 § SoL och 4 kap. 1 § SoL. Vi har studerat rättskällorna: förarbetena främst 
prop. 1979/80:1 där insatsen kontaktperson diskuteras för första gången; doktrin för dessa lag-
rum, främst Norström & Thunved (2005) och Fahlberg & Magnusson (2002). Källorna är 
nödvändiga för analyser av insatsen kontaktperson. 

För att en klient ska få insatsen kontaktperson måste en utredning inledas för att ta 
reda på om behov föreligger. Denna insats beviljas som ett bistånd. Rätten till bistånd regle-
ras, som tidigare nämnts, i 4 kap. 1 § SoL. 
3 kap. 6 § reglerar specifikt insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj. För att vi ska kunna 
jämföra hur socialsekreterarna tolkar och tillämpar lagstiftningen behöver vi först studera in-
tentionerna i förarbetena och därefter jämföra med socialsekreterarnas motiveringar, såsom de 
kommer fram i de nedskrivna bedömningarna i utredningarna. 
 

Litteratursökningar 
Vi sökte efter forskning och artiklar i Stockholms universitets biblioteksdatabas, Substansen, 
Libris och andra databaser såsom: ASSIA - Applied Social Sciences Index and Abstracts; 
DIVA - Digitala vetenskapliga arkivet; PAIS - Public Affairs International Service; Social 
Services Abstracts och Sociological Abstracts. 
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Det som vi inledningsvis hittade i våra sökningar, framförallt i de svenska databaserna, var 
arbeten om hur det känns att vara kontaktperson, vad socialsekreterarna tycker om insatsen 
och hur klienterna (barnen, ungdomarna och föräldrarna) upplever det att ha kontaktperson. 
Vi hade svårt att hitta arbeten om den rättsliga aspekten av kontaktperson enligt SoL. Detta 
ledde till att vi behövde höja vår abstraktionsnivå och söka mer generellt och internationellt 
om implementering av lagar och riktlinjer i det sociala arbetet. Då hittade vi litteratur, som i 
urval ligger till grund för avsnittet Forskningsområdet.  

Sökord har varit: rättsvetenskap*, rättssociolog*, kontaktperson, kontaktmannaskap, 
ungdom*, barn, insats, socialtjänst*, implementering OCH ”socialt arbete”, law OR legal 
AND ”social work” AND practice.  
Det kan tänkas att om vi hade utformat litteratursökningen på annat sätt hade vi hittat mer lit-
teratur. 
 

Kvantitativ metod 
När diskussioner om vilken metod vi skulle använda för att studera hur socialsekreterare till-
lämpar insatsen kontaktperson för ungdomar kom upp, hade vi att ta ställning till kvalitativ 
eller kvantitativ metod. Vi valde kvantitativ metod för denna uppsats. Då vårt syfte är att ta 
reda på hur socialsekreterarna motiverar insatsen kontaktperson i bedömningarna, tyckte vi att 
det bästa sättet att ta reda på det är att gå till den skrivna källan direkt, och studera den be-
dömning som ligger till grund för ett beslut om att tillsätta kontaktpersoner för ungdomar mel-
lan 13-18 år.  

Om vi hade valt kvalitativ metod och därmed intervjuat socialsekreterarna istället, 
hade risken varit att vi fått en idé- och värdediskussion istället för vilka bedömningar social-
sekreterarna verkligen hade gjort utifrån utredningen. Med kvantitativ metod avser vi att in-
samla en större mängd empiriska data som ligger till grund för analysen av hur kontaktperso-
ner faktiskt motiveras till ungdomarna.  
 
Ett av de viktigaste verktygen i en kvantitativ metod är enkäten (Elofsson, 2005, s.59). Att 
utforma en enkät kan vara en relativt komplicerad uppgift. Den ska vara tydlig och redigt och 
logiskt uppställd och frågorna måste utformas med stor noggrannhet för att respondenten inte 
ska missförstå avsikten. Istället för en enkät valde vi att själva inhämta data från bedömning-
arna genom att utforma en mall. Mallen är utformad utifrån lagtext och förarbeten i syfte att 
med dessa uppgifter som bakgrund fånga in i vilken utsträckning socialsekreteraren använder 
lagen i sina motiveringar för beslut om kontaktperson. Vi har utifrån vår mall studerat be-
dömningarna ur ett juridiskt perspektiv, men då utredningar inte är en juridisk text var vi sär-
skilt intresserade av vilka fakta, omständigheter och argument som utredarna använde i be-
dömningarna. Vi fyllde själva i mallen vartefter vi läste bedömningarna. 

Population  

Populationen i studien är alla ungdomar mellan 13-18 år boende i Stockholms kranskommu-
ner som har insatsen kontaktperson, enligt 4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL. Ungdomarna ska ha 
fått insatsen för första gången under 2005 och 2006. Vi valde att avgränsa oss till kontaktper-
son som insats enligt SoL, och inte kontaktperson som insats genom Lag (1993:387) om stöd 
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och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU. Vår avgränsning avseende ungdomarnas ålder beror på att insatsen 
kontaktperson är vanligare bland äldre barn än yngre. De yngre tenderar att i större utsträck-
ning få kontaktfamilj (Berg Eklundh, 2005, s.23).   

Den 1 januari 2007 infördes ett fjärde nytt stycke till 3 kap. 6 § SoL som behandlar 
särskilt kvalificerade kontaktpersoner för de under 21 år, för särskilt svåra ärenden 
(Prop.2005/06:165, s.2). Då vi ville att utredningarna skulle vara skrivna under samma pre-
misser och att få beslut från två hela år till vårt resultat, var det lämpligare att ta åren 2005 och 
2006. Anledningen till att vi valde två år är för att vi ville försäkra oss om att få tillräckligt 
med data. En ytterligare avgränsning är att ungdomen ska ha fått insatsen för första gången. 
Det innebär nya utredningar och större aktualitet. Vid den inledande telefonkontakten med 
undersökningskommunerna uppskattades antalet utredningar till cirka 10-15 per kommun. 
När vi väl var på plats visade det sig att uppskattningen av ärendena var felaktig och en del 
utredningar avsåg ett annat år eller att insatsen rörde kontaktfamilj. Därför är antalet utred-
ningar avsevärt färre än vad vi hoppats på. Vi inser i efterhand att våra avgränsningar avseen-
de år och förstagångsinsats var för begränsande. Om vi skulle göra om vår studie hade vi valt 
att antingen vidga antalet undersökta år till att omfatta till exempel en femårsperiod eller be-
hållit 2005 och 2006, men valt alla kontaktpersonsinsatser som pågick de åren, både gamla 
som nya. 

Val av kommuner 

Vår ursprungliga strategi var att ringa till alla Stockholms kranskommuner och fråga vilka 
som kunde ta emot oss. Kranskommunerna är Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Hud-
dinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm, Värmdö och Österåker. Därefter var tanken att göra ett slumpmässigt urval av dessa 
genom lottdragning. Lottdragning var inte meningsfull då vi endast fick fem positiva svar vid 
rundringningen. Vi valde att besöka alla de fem kommunerna. Detta får till följd att vårt bort-
fall blir stort, 20 av 25 kommuner, då de valde att tacka nej. Trots upprepade försök till tele-
fonkontakt var det vissa kommuner vi inte fick tag på. Många andra kommuner angav tids-
brist, omorganisation och sekretessfrågor som anledningar till att de inte kunde hjälpa oss 
med vår studie. 
 

Aktstudien som metod 
Ofta används aktstudier, de sociala akterna och utredningarna, för att få fram kunskap om kli-
enten och hans eller hennes situation. När det är klienten som är i fokus för forskningen finns 
det många gropar att falla i. I vår studie är det socialsekreteraren och deras motiveringar och 
bedömningar vid insatsen kontaktperson som är i fokus. Billquist och Johnsson (2007) ut-
vecklar i en artikel vilka svårigheter och möjligheter det finns med användandet av den socia-
la akten i sin empiri. 
 
Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera sitt arbete med klienten i akten som består av 
journalblad, ärendeblad A och B, samt utredningar. Journalanteckningarna ska föras så att kli-
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enterna ska kunna ta del av dem och det ska synas, att och hur, klienten har kunnat utöva sitt 
inflytande över insatser, både planerade och genomförda (Billquist & Johnsson, 2007, s.4-5). 
Denna skyldighet regleras i Förvaltningslagen (FL) §§ 16 och 17 och SoL 11 kap. 6 § och 5 §. 
Dokumentationen ska täcka många olika behov. Till exempel ska dokumentationen ge insyn, 
underlätta kontroll, ge underlag för uppföljning och utvärdering, samt bilda underlag för 
forskning (Ibid., s.5). Milton (2000) skriver, i motsats till Billquist och Johnsson, att uppgif-
terna i de sociala akterna inte har samlats in för forsknings- och utvärderingsändamål. Det de 
däremot är ense om är att det man kan utläsa ur de sociala akterna är socialsekreterarens sub-
jektiva bedömningar av vad som är viktigt att ta med i journalanteckningarna (Milton, 2000, 
s.363; Billquist & Johnsson, 2007, s.7). Åström (1988) menar att användningen av endast per-
sonakter i forskningssyfte inte kan ge en hel och nyanserad bild av klientens situation. Hand-
läggaren har alltid värderat de olika argumenten som finns i utredningarna (Åström, 1988, 
s.197). 

Det som finns i den sociala akten är det som organisationen kräver för att kunna fatta 
beslut i ärendet. Ofta saknas grundläggande information om klientens bakgrund, eller insat-
sernas innehåll och orsakerna till besluten (Billquist & Johnsson, 2007, s.7). Bernler och 
Johnsson (1995) menar att risken finns att socialsekreterare snarare enbart bedömer bistånds-
behovet än orsakerna bakom klientens problem (Ibid., s.68-69).  
I de utredningar vi läst handlar en majoritet av ansökningarna om ett specifikt bistånd, kon-
taktperson. Socialsekreterarens uppgift är då att utreda klientens behov av just denna insats. 
Vi har haft svårt att se huruvida socialsekreterarna utelämnat annan viktig information då den 
faktiskt saknas.  

Journalanteckningarna säger mer om dem som skrivit dem, än om de klienter som av-
ses. Detta är kunskap som vi kommer att ha användning för i vår studie då vi har för avsikt att 
ta reda på hur socialsekreterarna motiverar insatsen kontaktperson i utredningarna.  
Vinnerljung et al. skriver att ”det är socialtjänstens motiv till placeringar av tonåringar som 
forskarna utgår från och i en sådan kontext är, menar han, de sociala akterna en adekvat källa 
för att få en översiktlig bild av vårdsystemet för tonåringar.” (refererad i Billquist & Johnsson, 
2007, s.9). 

När man studerar akter skrivna av socialsekreterare om klienter finns ett inbyggt vali-
ditets- och reliabilitetsproblem. Då akterna, som vi tidigare nämnt, till stor del innehåller soci-
alsekreterarnas egna tolkningar och bedömningar om vad som är viktigt blir validiteten lidan-
de. Dessa subjektiva uppgifter anses inte vara tillräckligt tillförlitliga och det går nästan aldrig 
att generalisera utifrån innehållet i de sociala akterna (Milton, 2000, s.263). Då vår forsk-
ningsambition är att fokusera på socialsekreteraren och dennes bedömningar, och inte uttala 
oss om klienten, anser vi att vi inte får lika stora problem med reliabiliteten och validiteten. 
 

Bearbetning av data 
Insamlingen av data skedde på plats på socialkontoren. Vid vår ankomst fick vi ett antal ut-
redningar och beslut som vi sedan gick igenom tillsammans. Vi fyllde i vår mall (bil. 1) på 
plats. Vi blev anvisade ett ledigt rum där vi kunde sitta och arbeta ostört. Omfånget av utred-
ningarna var allt mellan ett beslutspapper upp till åtta sidor långa utredningar plus beslut. 
Kvalitetsnivån på utredningarna var varierande. För att på ett effektivt sätt få så mycket in-
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formation ur utredarnas bedömningar som möjligt använde vi oss av vår mall. Vi hade be-
stämt att insamlade data skulle bearbetas i statistik- och analysprogrammet SPSS version 14.0 
(Statistical Package for Social Sciences). För att hantera data på ett för oss ändamålsenligt sätt 
delade vi upp de olika motiveringarna i olika kategorier. En del av kategorierna är knutna till 
lagstiftarens intentioner och färdig lagtext. Resten av kategorierna, som är av socialsekrete-
rarna fria formuleringar, är tematiskt ordnade. För att underlätta statistikbearbetningen har vi 
delat upp motiveringarna i följande kategorier 0-12: 
Den enskilde har behov av stöd 0; den enskilde har behov av råd 1; den enskilde har behov av 
hjälp 2; den enskilde har behov av att bryta sig loss från olämplig miljö 3; den enskilde har 
behov av hjälp till meningsfull fritid 4; den enskilde har behov av hjälp till aktivering 5; den 
enskilde har behov av att vidga sociala kontakter 6; insatsen innebär en övervakningsfunktion 
7; insatsen är behandlande/terapeutisk 8; föreställningen om vad kontaktpersonen ska ha för 
egenskaper och vad hon/han ska vara, exempelvis en förebild 9; familjen har behov av stöd 
10; familjen har behov av råd 11; familjen har behov av hjälp 12. Kategori nummer 8 och 9 är 
motiveringar som ofta förekom i bedömningarna och besluten, men som inte explicit grundar 
sig i lagtext och förarbeten. Om man tittar i mallen är alla kategorier, utom 8 och 9, kryssal-
ternativ som är sprungna ur lagtext och förarbete. Kategorisering och tolkning av bedömning-
arnas ibland oklara formuleringar har vi gemensamt och konsekvent bockat av i mallen.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten kan alltid ifrågasättas i vetenskapliga arbeten, då frågan är om man lyckades mäta 
det man avsåg att mäta (Elofsson, 2005, s.66). Det är varje forskares plikt att visa läsaren att 
man gjort ett seriöst arbete. Genom att noggrant fylla i vår mall har vi i största möjliga mån 
försäkrat oss om att vår validitet blir hög. Vi har sökt upp kärnmeningar i förarbetena och se-
dan noggrant följt upp om de funnits med i bedömningarna. Med hjälp av vår mall har vi i de 
flesta fall kunnat härleda lagstiftarens intentioner i bedömningarna. Vi har även noterat alla 
övriga motiveringar som kommer till uttryck och som ligger till grund för besluten. Eftersom 
vårt fokus är socialsekreteraren har vi inte samma problem med reliabiliteten och validiteten 
som om vi hade haft fokus på klienterna (Ibid., s.66). Validiteten anser vi vara god, men vår 
reliabilitet kan kanske ifrågasättas. Om någon annan än vi själva hade läst och hämtat in in-
formationen från bedömningarna hade de kanske kommit fram till ett annat resultat. Detta kan 
man aldrig garantera eftersom informationen tolkats genom vår förståelseram.  
Då våra observationer endast är 31 stycken kan man inte göra några generaliseringar om alla 
socialsekreterare som grupp.  

Etiska överväganden 
Då vi fått klartecken att besöka de fem kommunerna erbjöd vi att som studenter på Socialhög-
skolan, termin sju, översända ett intyg från vår handledare där det framgick vilka vi är och 
vårt syfte med besöket (bil.2). 

De enskilda klienterna är avidentifierade i texten så att de inte ska kunna kännas igen, 
såtillvida att vi varken har registrerat personnummer, namn eller adress (Elofsson, 2005, s.68). 
När det gäller socialsekreterarna och kommunerna har vi valt att inte heller namnge dessa. 
Några få bakgrundsuppgifter om klienterna finns redovisade för att ha möjlighet att sätta soci-
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alsekreterarnas bedömningar och motiveringar i en kontext, till exempel antal ungdomar, ål-
der, kön och motiv för insatsen. 
 

Forskningsområdet 
De artiklar vi närmare studerat har som gemensam nämnare de etiska aspekter som socialar-
betaren måste förhålla sig till. Etik och värderingar är starkt styrande faktorer i det sociala ar-
betet och måste medvetandegöras för att det sociala arbetet ska bli professionellt. Artiklarna 
problematiserar och belyser de olika etiska aspekter, både individuella och organisatoriska, 
som påverkar det sociala arbetet. Som vi kunde se av artiklarna är det Socialstyrelsens all-
männa råd, kommunala riktlinjer och lagen som ligger till grund för besluten. Yrkesprofessio-
naliteten är inte bara grundad i dessa utan är även i stor uträckning grundad i de yrkesetiska 
riktlinjer som finns och i de egna personliga värderingarna. Oavsett vilket lagrum, tvingande 
eller ej, utgör forskningen om, och implementeringen av lagarna i det sociala arbetet grund för 
vår studie. Då vår uppsats tog avstamp i lagstiftning och implementeringen av den har vi fo-
kuserat vår forskningsöversikt på studier av just implementering.  
  

Rättssociologisk forskning 
Åström och Mathiesen har i varsin bok behandlat ämnet rättssociologi. De har utifrån olika 
utgångspunkter valt att studera rätten i samhället. Åström har studerat hur man använder lag i 
socialt arbete utifrån en svensk kontext och Mathiesen som är professor i rättssociologi vid 
Oslo universitet har granskat vilka verkningar rätten kan ha i det norska samhället.  

Åström (1988) diskuterar i sin avhandling, Socialtjänstlagstiftningen i politik och för-
valtning. En studie av parallella normbildningsprocesser, att socialtjänstlagen innehåller i 
huvudsak två olika typer av lagregler med skilda funktioner, dels en socialpolitisk funktion 
avsedd för myndigheten, målrationalitet, och dels en som reglerar förhållandet mellan indivi-
den och myndigheten, normrationalitet. En konsekvens kan bli att de olika beslutsgångarna 
för de två funktionerna, mål- respektive normrationalitet, lätt sammanblandas, och de beslut 
som egentligen ska utmynna i målrationalitet istället blir normrationell (Åström, 1988, s.262). 
Med målrationalitet menar man att beslutet utgår från de i lagen angivna målen som ska upp-
fyllas eller främjas. Det förutsätter en förutsägelse om beslutets konsekvenser, orsak - effekt 
(kausal kunskap) (Ibid., s.33). Normrationalitet, å andra sidan, innebär att man vid beslutsfat-
tandet enkelt kan härleda beslutet ur den angivna norm som lagen ger uttryck för (Ibid. s.32). 
Studien har också jämfört i vilken utsträckning tjänstemän och politiker använder olika styr-
medel i sitt sociala arbete. Till stor del styrs det sociala arbetet av socialstyrelsens allmänna 
råd. Politikerna anser sig mer styrda av kommunfullmäktige och kommunstyrelse än tjänste-
männen som styrs av sin yrkesprofessionalitet (Ibid., s.207). 

En av de viktigaste slutsatser Åström drar är att det finns parallella normbildningspro-
cesser som, oberoende av varandra, pågår vid tillämpning av SoL. De olika normerna skapas i 
förvaltningsdomstolar (främst i individuella ärenden), av Socialstyrelsen med sina allmänna 
råd och riktlinjer och kommunernas egna riktlinjer. Även tjänstemännens roll i normbild-
ningsprocessen är betydande. Tjänstemännen påverkar socialnämnden eftersom det är den en-
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skilde tjänstemannen som utreder ärendena, de tar fram viktig bakgrundsinformation om kli-
enterna och gör slutligen bedömningarna. Det finns ingen hierarki mellan de olika normering-
arna. Det inbördes förhållandet dem emellan är inte en successiv normordning, alltså, den ena 
är inte en förutsättning för den andra, utan det är en process som ständigt pågår bredvid var-
andra. Ett exempel på den parallella normbildningsprocessen kan vara att politiker och tjäns-
temän anger olika källor när de ska skatta de maktfaktorer som är mest avgörande för dem i 
det sociala arbetet (Åström, 1988, s.209). 
 
De parallella normeringar som styr det sociala arbetet är tämligen självständiga i förhållande 
till varandra. Då normeringarna inte har en inbördes rangordning blir den juridiska analysen 
komplicerad, det vill säga, juridikens vanliga ordning förutsätter att ett beslut i regeringsrätten 
alltid väger tyngst (Åström, 1988, s.275-276). 
 
Hollander, som granskar förvaltningsdomstolars beslut, påvisar i sin bok Rättighetslag i teori 
och praxis (1995) att trots att juridiken egentligen är överordnad är kommunernas riktlinjer 
det rådande. Hon studerar så kallad rättighetslagstiftning, regler som bygger på normrationali-
tet, och lägger tyngdpunkten på hur lagstiftning tillämpas av myndigheter och domstolar. Hol-
lander har jämfört genom granskning av myndighetspraxis och rättstillämpning, i länsrätter, 
LSS med lagen som den ersatte, Lagen (1985:568) om särskilda omsorger för psykiskt ut-
vecklingsstörda m.fl., den s.k. Omsorgslagen. Till skillnad från dåvarande SoL (1980:620) 
som har vissa rättighetsinslag, består LSS av preciserade rättigheter för vissa individer in-
skrivna i den bindande lagtexten. Hollander har i sin studie granskat verkställigheten av för-
valtningsdomstolarnas beslut. Problemet är att vissa kommuner har riktlinjer som säger att 
kommunernas resursbrist får motivera avslagsbeslut, detta trots att lagens normer och påbud 
är bindande för myndigheten och i LSS fall mycket precisa. Detta förfarande är olagligt. De 
för oss intressanta slutsatserna är bland annat att kommunernas resursbrist leder till att insatser 
avslås trots att den enskilde har rätt till insatsen. Implementeringen av LSS är således inkon-
gruent. Hollander konstaterar att domstolarna visserligen ofta dömer till fördel för klienterna, 
men att kommunerna ändå inte kan ge insatserna på grund av resursbrist. Hon menar att 
kommunens riktlinjer i de aktuella fallen i praktiken dominerar över lagens normer (Hollan-
der, 1995 s.212). Vissa kommuners tillämpning av LSS strider alltså mot sociallagarnas 
grundtanke om individens rättigheter.  
 
Mathiesens bok, Rätten i samhället (2005), behandlar i princip samma ämne, men ur flera 
perspektiv. Mathiesen delar upp rättssociologin med utgångspunkt från tre frågeställningar.  
”1. I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar samhällsförhållandena i övrigt, rättsliga 
avgöranden och rättsinstitutioner? 
2. I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar rättsregler, rättsliga avgöranden, rättsinsti-
tutioner andra samhällsförhållanden? 
3. I vilken utsträckning existerar det en växelverkan mellan rättsregler/rättsliga avgöran-
den/rättsinstitutioner och samhällsförhållandena i övrigt?” (Mathiesen, 2005, s.18) 
 
I den för oss mest intressanta utgångspunkten, punkt 2, gör Mathiesen en ny uppdelning, den 
första är rättens åsyftade verkningar och den andra är rättens ej åsyftade verkningar. Den se-
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nare är dock svår att fastställa då de icke åsyftade verkningarna i princip aldrig är uttalade av 
någon (Mathiesen, 2005, s.23, s.29-30). De åsyftade verkningarna kan ibland vara svåra att 
uppnå då rätten visserligen kan innehålla rättigheter för den svaga parten, men saknar effekti-
va tillämpningsregler. Mathiesen har i sin bok bland annat utgått från en norsk hembiträdeslag 
från 1963. Det är en arbetsskyddslag, en lag som skulle skydda den svagare parten i en utsatt 
situation (Ibid., s.75). Arbetstiderna skulle regleras i lag för att förbättra den anställdes arbets-
villkor. En parallell kan dras till LSS. Som vi nämnt har Hollander granskat LSS-
överklaganden och förvaltningsdomslut. Hollander visar i sin granskning just problemet med 
att de åsyftade verkningarna uteblir, här inte på grund av ineffektiva tillämpningsregler utan 
på grund av kommunernas resursbrist. Här saknas inte de effektiva tillämpningsreglerna utan 
snarare effektiva sanktionsmedel för att ålägga kommunen genomförandeplikt (Hollander, 
1995, s.212). 

Den andra delen är rättens ej åsyftade verkningar. Med det menar Mathiesen att det 
finns latenta funktioner i nästan alla lagar. Dessa funktioner är både avsedda och oavsedda, 
både positiva och negativa (Mathiesen, 2005, s.70). Ett exempel på en oavsedd, negativ funk-
tion med LSS är att trots att den funktionshindrade blir starkare i förhållande till kommunen 
kan kommunens bristande resurser leda till att den funktionshindrade ändå blir maktlös.  
 
Mathiesen argumenterar för att en av rättsociologins viktigaste uppgifter är att klarlägga rät-
tens mer eller mindre åsyftade verkningar och latenta funktioner. Då rätten fungerar i en soci-
al verklighet finns en växelvis påverkan. Samhället påverkar rätten och rätten påverkar sam-
hället. Det krävs en opinion i samhället för att en lag ska få verkan. Detta gäller även tvärtom, 
att stifta en lag som inte har ett grundat engagemang i samhället är verkningslöst (Mathiesen, 
2005, s.117-118). 
 

Lagen och praktiken 
De följande artiklarna har som gemensamt tema socialarbetarens förhållande till lagen och 
med dess möjligheter och begränsningar. En annan gemensam nämnare är de etiska implika-
tioner det sociala arbetet innehåller. 
Williams (2004) talar om hur socialarbetaren ska kunna använda lagen för att kunna säkerstäl-
la klienters rättigheter, Braye och Preston-Shoot (2006) behandlar hur omfattande kunskaper 
socialarbetaren har om lagen. Kjørstads artikel (2005) handlar om i vilken utsträckning soci-
alarbetaren är trogen lagen. 
Dessa tre artiklar behandlar förhållandet mellan lag och förmåga till att använda den. Men det 
mest påtagliga är att de alla problematiserar ämnet etik på tjänstemannanivå. 
 
Braye och Preston-Shoot (2006) diskuterar i artikeln The role of law in welfare reform: criti-
cal perspectives on the relationship between law and social work practice det komplicerade 
förhållandet mellan lag, välfärdspolitik och socialt arbete (Braye & Preston-Shoot, 2006, s. 
19). Socialarbetarna måste lära sig att balansera klientens rätt till självbestämmande med 
myndighetsutövningen. Vad det illustrerar är i huvudsak stridande karaktärsegenskaper i rela-
tionen mellan lag och praktik och den svåra balansen mellan lag och etik inom ramarna för 
professionen. Både lagar och etiska regler är viktiga redskap för socialarbetarens professiona-
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lism (Ibid., s.20). Frågan är om vad det rätta blir att göra, etiskt sett. Ska socialarbetaren följa 
lagen eller de etiska reglerna? Ibland ses lagen som en antites till det sociala arbetets värde-
ringar, något som kräver att socialarbetaren påtvingar klienten lösningar som utmanar de etis-
ka värderingarna inom det sociala arbetet. Författarna har i sin artikel kommit fram till att 
man behöver flera olika rättesnören (kunskap om lagen, etiska riktlinjer och de mänskliga rät-
tigheterna) i sin yrkesutövning. Inget rättesnöre är viktigare än det andra (Ibid., s.23). Konsten 
är att med hjälp av dessa fatta bra beslut. Braye och Preston-Shoot säger att socialsekreterarna 
har bristande kunskaper om vad lagen stipulerar och vad lagen ger möjlighet till. Detta lämnar 
utrymme för godtycke och egna uppfattningar med risk för tveksamma etiska konsekvenser 
(Ibid., s.25). 
 
Kjørstad (2005) poängterar liksom Braye och Preston-Shoot att de etiska reglerna är viktiga 
komponenter i bedömningarna av insatser. Kjørstad menar att de etiska värderingarna är 
oundvikliga aspekter att ha med i bedömningen av ett ärende och att socialarbetarnas erfaren-
heter är avgörande när man ska beakta klienternas intressen och egna resurser. 
 
Kjørstad problematiserar etiska dilemman. Till skillnad från Braye och Preston-Shoot är hen-
nes slutsats att det inte är den bristande kunskapen om lagen som spelar in vid det slutgiltiga 
beslutet, utan socialsekreterarens egna normer och socialkontorets riktlinjer. Hon gör en kvali-
tativ empirisk studie om hur norska socialarbetare implementerar policyn kring arbetslinjen 
(Kjørstad, 2005, s.392). Socialarbetarna har stöd i lagen för sitt handlande, men behöver vara 
flexibla vad gäller att använda sin egen erfarenhet med praktiskt socialt arbete just vid imple-
menteringen av arbetslinjen. Kjørstad frågar sig om inte etiska dilemman är inbyggda i social-
arbetarens roll? Kjørstad lägger stor vikt vid byråkratens roll och de etiska regler den rollen 
bör följa. Socialarbetaren är anställd i en byråkratisk organisation och måste kunna förhålla 
sig på olika sätt i olika relationer där olika etiska principer gäller. Kjørstad har i sina slutsatser 
kommit fram till att det är stor variation mellan de olika socialkontoren vad det gäller utföran-
det av det praktiska arbetet (Ibid., s.389). En annan slutsats är att socialarbetarna baserar sina 
handlingar på personliga etiska bedömningar (eng. judgements). Socialarbetaren hamnar 
ibland i konflikt mellan att ta tillvara klientens egna intressen och att efterleva socialkontorets 
policy. Kjørstad är tydlig med att oavsett hur mycket socialarbetarna än avviker från arbetslin-
jens riktlinjer får de nästan alltid sin vilja igenom med tillräckligt övertygande argument 
(Ibid., s. 392). Detta är ett tecken på att tolkningen av riktlinjer är öppen och att det de etiska 
aspekterna väger tungt. 
 
Williams (2004) har som utgångspunkt de mänskliga rättigheterna, främst de medborgerliga 
fri- och rättigheterna (eng. liberties). De finns lagar som Williams betecknar som ”the law 
that is inherently anti-liberty”, det vill säga lagar som till sin natur tvingar socialarbetaren att 
arbeta mot individens medborgerliga rättigheter (Williams, 2004, s.37). Detta gäller de brittis-
ka tvångslagarna Mental Health Bill, Mental Health Act och Crime and Disorder Act. Då 
domstolarnas beslut är prejudicerande och då anger hur man ska tolka lagarna om fri- och rät-
tigheter är det svårt att trots lagändringar ändra på tolkningen av dessa. Det finns hierarkiska 
värderingar som socialarbetaren inte kan kringgå. Nya lagar stiftas, men i slutändan kommer 
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domstolen att döma som den alltid har gjort, vilket innebär att socialarbetaren egentligen inte 
har så stor chans att skydda och främja klientens fri- och rättigheter (Williams, 2004, s.39).  
Många ser lagen som något repressivt, men Williams visar på att det finns rika möjligheter för 
socialarbetaren att använda lagen till att stärka klienten i dennes möjligheter att utnyttja sina 
medborgerliga fri- och rättigheter. 

Han vill undersöka om lagen hjälper socialarbetaren att befrämja rättigheter eller om 
den begränsar sig till att garantera ansvar och reglera verksamheten. Socialarbetaren måste 
också utgöra en kraft för att främja klienternas friheter. Williams tar upp att det inte enbart är 
domstolarna som gör det svårt för socialarbetaren att främja klienternas intressen, utan även 
socialarbetarens personliga etiska regler och de etiska värderingar som finns på arbetsplatsen 
som lägger hinder i vägen. Man gör alltså olika bedömningar i olika fall utifrån varje klients 
intressen. En annan aspekt på de individuella bedömningar som måste göras i varje ärende är 
att socialarbetaren ibland måste gå emot de medborgerliga fri- och rättigheter som varje klient 
har. Ett exempel är att tvångsomhändertagandet av en missbrukare bryter mot hans rätt till 
fysisk frihet, men kan samtidigt rädda honom och tillförsäkra honom en framtid. Omhänder-
tagande av ett barn innebär ett brott mot rätten till familjeliv, men innebär samtidigt en chans 
till överlevnad och välmående för barnet (Williams, 2004, s.40ff).   

Även om Williams inte fokuserar sin artikel på de etiska ställningstaganden som soci-
alarbetarna behöver göra är det tydligt att det är en stor del av en socialarbetarnas arbete. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen visar att alla de påverkansfaktorer som ak-
tualiseras i beslutsprocessen är viktiga att belysa. Vår slutsats är att det goda sociala arbetet 
grundar sig i en medvetenhet om vilka faktorer och processer som styr arbetet. 
 

Lagstiftning 
För att förstå den juridiska kontext som en socialsekreterare förväntas kunna hantera och 
grunda sina beslut på är det nödvändigt att redogöra motiven för socialtjänstlagens allmänna 
principer och innehåll. För att veta hur man ska tolka och använda SoL behöver man förstå 
hur lagen är konstruerad. SoL innehåller vissa grundläggande värden, principer och mål som 
är viktiga att analysera för förståelsen av de för oss relevanta paragraferna. Då kontaktperson 
som regleras i 3 kap. 6 § SoL är ett bistånd som kan beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL beskrivs 
dessa regler här. 
 

Ramlagstiftning 
SoL brukar beskrivas som en ramlag. Genom att använda ramlagstiftning som lagstiftnings-
strategi väljer riksdagen att inte detaljstyra det sociala specialreglerade lagstiftningsområdet, 
utan lämnar åt kommunen, som är ansvarig för socialtjänstens verksamhet, att närmare utfor-
ma dess innehåll. I ramlagen fastställs de principer, mål och riktlinjer som ska ligga till grund 
för myndighetens beslut (Nationalencyklopedin, 2007). Det är uttolkarna av lagen, främst 
domstolarna genom rättspraxis men även Socialstyrelsen, Kommunförbundet, enskilda tjäns-
temän, som får inflytande över hur lagreglerna ska tolkas och tillämpas med vägledning av 
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rättskällorna (Hydén, 2001, s.21). Landelius (1996) skriver att en konsekvens av ramlagstift-
ning kan vara att de normer som lagstiftaren vill förmedla inte kommer till fullt uttryck i prak-
tiken då en enskild tjänsteman till viss del har ett eget tolkningsföreträde (Landelius, 1996, 
s.94). Åström hänvisar i sin bok till att flera remissinstanser menar att risken för godtycke i 
tillämpningen ökar i och med ramlagstiftningstekniken (Åström, 1988, s.85).  
 

Socialtjänstlagen 
Den 1 januari 1982 trädde 1980 års socialtjänstlag i kraft. Den ersatte de tidigare vårdlagarna: 
barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen då den tidigare uppdelningen inte 
längre ansågs funktionell. Den nya lagen syftade till att klientens hela situation skulle sättas i 
fokus genom den s.k. helhetsprincipen (Norström & Thunved, 2005, s.27). 

Tankarna bakom portalparagrafen ger uttryck för en ambition om att socialtjänsten 
skall arbeta för jämlikhet i levnadsvillkoren för människor och både social och ekonomisk 
trygghet. Tanken är att socialtjänstens verksamhet även ska främja att människor ska delta i 
samhällsgemenskapen, förhindra sociala problem och söka avhjälpa människors behov av 
hjälp och stöd. I socialtjänstens arbete är det grundläggande att socialsekreterarna inte tar över 
den enskildes ansvar för sin och andras sociala situation, utan tar hänsyn till den enskildes an-
svar och istället söker frigöra och utveckla människors inneboende resurser, med hänsyn till 
och förståelse för att den enskildes verkliga möjligheter kan vara begränsade. Att människor 
har inneboende resurser är en del av en demokratisk grundsyn och för att kunna frigöra dessa 
inneboende resurser krävs samverkan mellan de människor som kommer i kontakt med soci-
altjänsten och socialtjänsten själv (Ibid., s. 210). I förarbetena till SoL betonas att socialtjäns-
ten skall ha sin utgångspunkt i den enskildes rätt att få bestämma över sin situation. Med den-
na utgångspunkt har de övervakande och tvingande elementen begränsats och ersatts av prin-
ciper om människans självbestämmanderätt och integritet, och av formuleringar om att insat-
serna för den enskilde skall utarbetas och verkställas i samarbete med den enskilde (Prop. 
1979/80:1, s. 523-524). Vissa ändringar i SoL genomfördes 1998 som bland annat innebar att 
rätten till bistånd preciserades. I syfte att stärka barnperspektivet inom socialtjänsten infördes 
nya bestämmelser med avsikt att anpassa lagen till FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). En paragraf motsvarar artikel 3 i Barnkonventionen och innebär att bar-
nets bästa skall beaktas när åtgärder rör barn. Även bestämmelser om barns rätt att komma till 
tals vid åtgärder som rör den infördes (Prop. 1996/97:124, s.88f.). 1982 års Socialtjänstlag 
ersattes år 2002 med en ny lag (2001:453). Den nya SoL bygger på samma grundläggande 
värden och principer som 1982 års lag. Lagens karaktär av ramlag har inte ändrats. Den nya 
lagen har ett modernare språk och har indelats i kapitel för att moderniseras och göras mer 
enhetlig (Prop. 2000/01:80, s.86). 
 
 I Socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1 § SoL): 
anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst: 
  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
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- jämlikhet i levnadsvillkor och 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation in-
riktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  
 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” 

 
I propositionen till den nya socialtjänstlagen, 2000/01:80, betonas att principerna om helhets-
syn, frivillighet skall bestå och att socialtjänsten ska arbeta förebyggande. Klientens egna re-
surser ska i första hand prioriteras. Socialtjänsten ska också fortsättningsvis främja att klienten 
ska vara delaktig. Principer som frivillighet och självbestämmande ska även i den nya lagen 
genomsyra relationen mellan socialtjänstens företrädare och klienterna (Prop. 2000/01:80, 
s.82). 

Rätten till bistånd  

I 1982 års SoL regleras rätten till bistånd i 6 §. Lagregeln ändrades, som nämnts 1998 då bi-
ståndsrätten begränsades i vissa avseenden (Prop. 1996/97:124, s.78f). I 2002 års lag ändrades 
rätten till bistånd på så sätt att 1998 års begränsningar togs bort och bestämmelsen utformades 
i princip till vad som gällde före 1998 (Prop. 2000/01:80, s. 87). I rätten till bistånd ingår för-
utom ekonomiskt bistånd även annat bistånd som går under benämningen livsföring i övrigt. 
De insatser som kan beviljas under denna formulering är inte närmare specificerad, utan 
grundar sig i utredningen om den enskildes individuella förhållanden (Prop. 1979/80:1, s.526; 
Prop. 2000/01:80, s. 87). 

Grundprinciperna i 4 kap.1 § SoL är att alla som inte själva kan tillgodose sina behov 
har rätt till bistånd. Lagen är lika för alla, det vill säga att alla har rätt att söka bistånd. Vad 
som krävs för att ett bistånd ska komma till stånd är att behovet först måste utredas. Biståndet 
ska också innebära en möjlighet att stärka den enskilde till att leva ett självständigt liv. (Prop. 
2000/01:80, s.87-88). Insatsen kontaktperson är ett bistånd som beviljas enligt 4 kap. 1 §. Pa-
ragrafen lyder:  
 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att 
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” 

Det första styckets syfte är att tillförsäkra den enskilde en rätt till stöd och hjälp från samhäl-
lets sida när den enskilde på grund av bristande arbetsförmåga, funktionshinder, ålder eller av 
annan liknande omständigheter inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 
annat sätt (Prop.2000/01:80, s.86). Begreppet ”livsföring i övrigt” har funnits med i lagen se-
dan SoL trädde i kraft för mer än 20 år sedan (Ibid., s.92). Med begreppet avses alla de olika 
behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfat-
tas av försörjningsstödet. Det kan vara fråga om läkarvård, tandvård, vård- och behandlingsin-
satser för både barn och vuxna med mera. Det ansågs, enligt propositionen, inte möjligt att 
lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som skall anses ingå. En indi-
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viduell bedömning måste göras i varje enskilt fall (Ibid., s.92). Syftet med biståndet är att den 
enskilde ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå. En skälig levnadsnivå innebär inte bara en 
nivåbestämning utan ger, enligt propositionen, uttryck för vilken form av insats som kan 
komma ifråga. Den skäliga levnadsnivån blir också ett mått på kvaliteten i insatsen och vilken 
ambitionsnivå som kan anses vara rimlig i ett enskilt fall (Prop.2000/01:80, s.90). 

För att barn och unga ska få insatsen kontaktperson måste familjen sakna möjligheter att själv 
sörja för det behovet. Insatsen kontaktperson är alltså ett av flera bistånd som regleras i 4 kap. 
1 § under livsföring i övrigt (Prop. 2000/01:80, s.93; Norström & Thunved, 2005, s.70-71). 
Av portalparagrafen framgår att den professionelle tjänstemannen förväntas använda en hel-
hetssyn på klientens situation som utgångspunkt när han/hon använder sina kunskaper för att 
besluta om vilken insats som är bäst lämpad för klienten utifrån dennes individuella förhål-
lande och vilka resurser som är tillgängliga. Konflikter kan uppstå vid sådana bedömningar 
oavsett hur professionell en tjänsteman är och hur välformulerade riktlinjerna än är i lagtext 
och förarbeten och även om de ekonomiska förutsättningarna är goda (Prop. 2000/01:80, 
s.91). 

Kontaktperson/-familj 

Socialnämnden kan utse kontaktperson eller kontaktfamilj med stöd av 3 kap. 6 § SoL. 
 

 
”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande 
social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med 
andra. 
    
 Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom 
rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed 
jämförlig verksamhet. 
     
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift 
att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga 
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som 
inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare 
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses 
endast om barnet självt begär eller samtycker till det. 
  
Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild  
vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende, kan nämnden 
utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge om denne begär eller  
samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får en sådan kontaktperson 
utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet 
fyllt 15 år får en särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast om barnet själv 
begär eller samtycker till det. Lag (2006:901).” 
 

 
Den paragraf i socialtjänstlagen som behandlar insatsen kontaktperson, 3 kap. 6 §, kom till i 
samband med utarbetandet av den nya socialtjänstlagen 1982 och diskussionerna om lagen 
och den specifika paragrafen förs i prop. 1979/80:1. Redan i kommittébetänkandet SOU 
1974:39 talar man om olika metoder och insatser för att bryta ungas destruktiva utveckling. 
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Enligt utredningen måste socialtjänsten planera och påbörja stöd- och behandlingsinsatser 
som ska ske i frivillig och öppen form, ge möjlighet till att skapa förtroendefulla relationer 
och att den unge ska ha behov av personligt stöd (SOU, 1974:39, s.290). Paragrafen har inte 
ändrats i sin grund sedan dess men det har tillkommit ett fjärde nytt stycke som trädde i kraft 
den 1 januari 2007 (Prop. 2005/06:165, s.2). 

Insatsen kontaktperson och kontaktfamilj diskuteras i propositionen efter varandra un-
der samma kapitel men under separata rubriker. Avsnittet kontaktfamiljer, vuxenkamrat inne-
håller formuleringar som kan antas gälla även för insatsen kontaktperson då det anges att 
”Begreppet vuxenkamrat svarar mot samma slag av stöd från en enskild person.” 
(Prop.1979/80:1, s.226). 

Kontaktpersonens uppgift ska vara att hjälpa den enskilde och hans närmaste i person-
liga angelägenheter. Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vidare vara att fungera som 
personligt stöd och hjälp på olika sätt, till exempel att förmedla läkarbesök, hjälpa till att ord-
na utbildning, söka arbete eller att ordna bostad. Kontaktpersonen kan också hjälpa klienten 
med att bryta sig loss från en olämplig miljö, och söka hjälpa den enskilde till en meningsfull 
fritidssysselsättning. Meningen enligt propositionen är att kontaktpersonen ska aktivera den 
enskilde och inte ”ta över” vad den enskilde kan göra själv (Prop. 1979/80:1, s.227-228).  
Det som kontaktpersonen inte ska vara enligt lagens förarbeten är ett övervakningsinstrument, 
som i den tidigare barnavårdslagen eller vara skyldig att avge rapporter till socialnämnden då 
det gäller att bygga förtroendefulla relationer mellan klienten och kontaktpersonen (Norström 
& Thunved, 2005, s.27). I propositionen framgår det även att regeringen anser att mycket av 
kontaktpersonens arbete kommer att kräva särskilda kunskaper, och att det därför är viktigt att 
utbilda både socialtjänstens personal och dem som vill arbeta som kontaktpersoner. I proposi-
tionen poängteras att det är viktigt att undvika att kontaktfamiljer får alltför ”tunga” ärenden. 
Det kan antas att detsamma gäller insatsen kontaktperson. I enstaka fall kan även svårare 
ärenden få insatsen om den kombineras med, eller föregås av yrkesmässigt socialt och psyko-
logiskt stöd (Prop. 1979/80:1, s.227; Socialstyrelsen, 1985, s.11). 

I lagregeln finns en åldersaspekt. Den är av intresse för oss då vår studie inkluderar 
ungdomar mellan 13-18 år. Viktigt att notera är att sedan 1998 har det tredje stycket i lagtex-
ten utökats med en formulering som tydliggör att barn som är över 15 år har rätt att själva be-
stämma om insatsen. En kontaktperson kan aldrig utses mot barnets vilja. Detta även då vård-
nadshavaren motsätter sig det. Denna förstärkta möjlighet att bevilja kontaktperson för barn 
över 15 år kan skapa förutsättningar att hjälpa barn i en svår familjesituation. Vårdnadshava-
rens inställning kan också vara en omständighet som gör det olämpligt för socialnämnden att 
förordna en kontaktperson och i istället försöka hitta andra lösningar (Norström & Thunved 
2007, s.71). Om barnet är under 15 år är vårdnadshavaren alltid behörig att begära en kon-
taktperson för barnet. Om barnet själv vill ha en kontaktperson men vårdnadshavaren motsät-
ter sig det, kan någon kontaktperson inte utses. Om vårdnadshavaren vill ha kontaktperson för 
barnet men barnet motsätter sig detta, finns det inte några formella hinder mot att socialnämn-
den utser kontaktperson (Ibid., s.71). Barnets bästa skall dock alltid beaktas, utredas och re-
dovisas, och hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad 
(Prop. 1996/97:124, s.98). 
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Av lagtexten framgår att socialnämnden kan utse en kontaktperson till ett barn. Det innebär att 
det inte finns någon rätt för den enskilde att få en kontaktperson utsedd. Det är socialnämnden 
som avgör om behov av kontaktperson anses föreligga. Om någon begär en kontaktperson får 
man anta att en sådan insats i allmänhet behövs. I lagen sägs ingenting om vem som kan utses 
till kontaktperson, det vill säga om kontaktpersonen anses behöva ha särskilda kvalifikationer. 
Den enskildes hjälpbehov förutsätts bli avgörande för vilka kvalifikationer som kontaktperso-
nen skall ha (Norström & Thunved 2007, s.71). 
 

Resultat av empirin och analys 
Vår studie syftade till att ta reda på hur socialsekreterare motiverar insatsen kontaktperson 
avseende ungdomar i åldern 13-18 år. Då vi använde oss av statistisk metod genom att ställa 
frågor till de aktuella bedömningarna ska vi här redovisa resultatet av våra empiriska studier 
genom tabeller. Vi har valt att redovisa resultatet uppdelat på kön för att visa att resultatet inte 
skiljer sig i stort mellan flickor och pojkar. Då vårt material är så pass litet ser vi ingen anled-
ning till att visa procentsiffror, endast vissa tabeller visar procentsiffror där vi tycker att det 
nödvändigt eller intressant. I det här resultat- och analyskapitlet har vi, i vissa tabeller, ett 
bortfall på en pojke då det endast fanns ett beslut men ingen tillhörande utredning med be-
dömningar. Alla citat som förekommer nedan är hämtade ur socialsekreterarens bedömningar. 
Tabell 1-3 avser könsfördelning, ungdomarnas födelseår och antal insatser per insatsår och 
kommun. Tabell 4-5 visar om insatsen är motiverad av behov hos socialtjänsten. Tabell 6-8 
visar om insatsen är motiverad av behov hos familjen. Tabell 9-15 visar om insatsen är moti-
verad av behov hos den enskilde. De resterande tabellerna, 16-17, är en sammanställning på 
motiveringar uppdelade på kommun och klient. Tabell 18 visar vilken typ av kontaktperson 
som är aktuell uppdelat kommunvis. 
Här följer en kort presentation av de ungdomar vars behov av kontaktperson utreds i de akter 
vi studerat. 
 
Tabell 1. Könsfördelning 

Kön Antal Procent 
 Flickor 18 58,1 
  Pojkar 13 41,9 
  Total 31 100,0 

 
Sammanlagt är det 31 ungdomar vars bedömningar ingår i studien. Av dessa är det 18 flickor 
(58 %) och 13 pojkar (42 %) (Tabell 1). 
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Tabell 2. Födelseår, uppdelad på insatsår 

 Födelseår 
Insatsår 

Total 2005 2006 
 1987 2 1 3 

1988 6 1 7 
1989 1 2 3 
1990 1 5 6 
1991 1 3 4 
1992 4 3 7 
1993 0 1 1 

Total 15 16 31 
 
I Tabell 2 visas hur åldersfördelningen ser ut bland ungdomarna uppdelat på insatsår. Under 
insatsår 2005 var det 2 ungdomar som var födda år 1987, det var 6 ungdomar som var födda 
1988, antalet ungdomar som var födda åren 1989, 1990 och 1991 var 1 vardera, 4 ungdomar 
var födda 1992 och ingen i studien var född 1993 under detta insatsår. Under insatsåret 2006 
var det 1 ungdom som var född under vartdera året 1987, 1988 och 1993. 2 var födda 1989, 5 
föddes 1990 och till sist var det 3 ungdomar som föddes under åren 1991 och 1992.  
 
Tabell 3. Antal ungdomar i respektive kommun som har fått insatsen kontaktperson, uppdelat 
på insatsår. 

  
Insatsår 

Total 2005 2006 
Kommun A 0 5 5 

B 7 6 13 
C 4 4 8 
D 3 1 4 
E 1 0 1 

Total 15 16 31 
 
Tabell 3 visar att under 2005 har inga ungdomar i kommun A fått insatsen kontaktperson, i 
kommun B har 7 ungdomar fått det, i kommun C har 4 ungdomar fått det, i kommun D har 3 
stycken fått det och till sist i kommun E har 1 ungdom fått insatsen kontaktperson.Under in-
satsåret 2006 var det i kommun A 5 ungdomar, i kommun B var det 6 ungdomar, i kommun C 
var det 4 ungdomar, i kommun D var det 1 ungdom och i kommun E var det ingen ungdom 
som fick insatsen kontaktperson. 
 

Socialsekreterarnas motiveringar 

Insatsen är motiverad av behov hos socialtjänsten 
 
Tabell 4. Insatsen kontaktperson är en utredningsresurs för socialtjänsten  
  Nej 
 Flickor 18 
  Pojkar 13 
Total 31 
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Tabell 5. Insatsen kontaktperson är en övervakningsfunktion 
  Ja Nej Total 
 Flickor 1 17 18 
  Pojkar 2 11 13 
Total 3 28 31 

 
I tabell 4 kan vi se att insatsen aldrig har motiverats som en utredningsresurs för socialtjäns-
ten. I tabell 5 visas om insatsen är avsedd som en övervakningsfunktion gentemot ungdomen. 
Det är 1 flicka och 2 pojkar (totalt 3 stycken) där insatsen är en övervakningsfunktion. Tabel-
len visar samtidigt att det är 17 flickor och 11 pojkar (totalt 28 stycken) som inte får insatsen 
som övervakning.  
 
Analys av tabell 4-5 
Dessa två tabeller representerar egenskaper som insatsen inte ska vara till för, kontaktperson 
får inte vara en utredningsresurs eller en övervakningsresurs för socialtjänsten (Prop. 
1979/80:1, s.228-229). Vi kan se att det i tre av fallen ändå förekommer en övervakningsfunk-
tion. Motiveringarna i bedömningarna lyder: 
 

”X har behov av uppmuntran och kontroll.” 
”Kontrollfunktion för urinprov.” 
”LVU i hemmet.” 

Insatsen är motiverad av behov hos familjen 
 
Tabell 6. Antalet flickor respektive pojkar där insatsen innebär ett stöd för familjen. 
      Nej           Total 
 Flickor 18 18 
  Pojkar 12 12 
Total 30 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 

Tabell 6 visar hur många flickor respektive pojkar som fått insatsen där den ska innebära ett 
stöd för familjen. Det var inga ungdomar där insatsen utgjorde ett stöd för familjen. 
 
Tabell 7. Antalet flickor resp. pojkar där insatsen innebär råd för familjen. 
  Nej  Total 
  Flickor 18 18 
  Pojkar 12 12 
Total 30 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 
I tabell 7 ser vi att ingen fick insatsen med motiveringen att familjen behövde råd. 
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Tabell 8. Antalet flickor resp. pojkar där insatsen innebär hjälp för familjen. 
  Ja          Nej  Total 
  Flickor 2 16 18 
  Pojkar 1 11 12 
Total 3 27 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 
Tabell 8 visar hur många flickor respektive pojkar det är där insatsen innebär en hjälp för fa-
miljen. Det var 2 flickor och 1 pojke som fick insatsen som en hjälp för familjen, och det var 
16 flickor och 11 pojkar där insatsen inte var avsedd som hjälp för familjen. 
 
Analys av tabell 6-8 
Insatsen kontaktperson kan ibland utgöra en hjälp för klientens familj, då som en avlastnings-
hjälp för föräldrarna. I prop. 1979/80:1 står att ”den enskilde och hans närmaste” kan få hjälp, 
råd och stöd. Vår studie visar att det inte var så vanligt med insatsen på grund av behov hos 
familjen. Nedan redovisar vi den tre fall av hjälp till familjen som vi hittade. En orsak som var 
formulerad i en av bedömningarna var att en ungdom var svårt sjuk och föräldrarna behövde 
mer tid till syskonet. Motiveringarna såg ut så här: 
 

”Behov av avlastning för moder och barn.” 
”Syfte att avlasta mamma.” 
”Avlasta föräldrarna.” 

Insatsen är motiverad av behov hos den enskilde, del I 
 
Tabell 9. Den enskilde har behov av stöd. 
     Ja         Nej Total 
  Flickor 12 6 18 
  Pojkar 7 5 12 
Total  19 11 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 
I Tabell 9 kan vi se att 12 flickor och 7 pojkar har fått insatsen för att de bedömdes ha ett be-
hov av stöd. Det betyder att 6 flickor och 5 pojkar inte ansågs ha det behovet. 
 
Tabell 10. Den enskilde har behov av råd. 
     Ja         Nej Total 
  Flickor 1 17 18 
  Pojkar 1 11 12 
Total  2 28 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 

Tabell 10 visar att det var 1 flicka och 1 pojke som fick insatsen för att de hade behov av råd. 
Resten ansågs inte ha behov av råd. 
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Tabell 11. Den enskilde har behov av hjälp. 
       Ja            Nej Total 
  Flickor  5 13 18 
  Pojkar  5 7 12 
Total   10 20 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 

Tabell 11 visar att 5 flickor och 5 pojkar fick insatsen för att de hade behov av hjälp och att 
det samtidigt var 13 flickor och 7 pojkar inte hade det behovet. 
 
Analys av tabell 9-11 
I propositionen (1979/80:1, s.227) framkommer att insatsen ska motiveras av ett behov hos 
den enskilde. Ungdomen ska ha ett behov av stöd, råd eller hjälp i något avseende. De be-
dömningar vi studerat visade på att många ungdomar (19 stycken) i tabell 9 hade behov av 
stöd i någon form. Några exempel: 
 

”Behov av vuxet socialt stöd.”  
”Stöd i frigörelseprocessen från föräldrarna.” 
”Kontaktpersonen ska vara stöd för X i umgänget med pappan.” 
”Behöver "stöttning" för att skola och tillvaro ska fungera.”  
”Stöttas i att söka och ta initiativ till sociala kontakter.”  

 
”Stöd för olika behov” är det av lagstiftarens argument som är vanligast förekommande. Stöd 
är ett obestämt ord, men det får sin betydelse i socialsekreterarens formuleringar. Stöd kan 
behövas i förhållande till skola, föräldrar och vänner. Det finns exempel på formuleringar som 
är otydliga, där stödet inte specificeras och det blir svårt att förstå vilket stöd som avses. 
 

”X har behov av mycket stöd.” 
”Stöd för X.” 

 
I tabell 10 redovisas den enskildes behov av råd, nedan följer exempel: 
 

”Behov av vägledning och gränssättning.”  
”Han är i riskzon för att inte få den tillsyn och råd och stöd av sina föräldrar som han 
behöver.” 

 
I det första citatet har vi bedömt att ordet vägledning innehåller en rådgivande funktion. Det 
senare citatet är ett tydligt exempel på att socialsekreteraren styrker sin bedömning med ord 
och formuleringar direkt ur prop. 1979/80:1. På sidan 227 står följande: ”Kontaktperson ska 
kunna förordnas så snart den enskilde har behov av att få stöd, råd eller hjälp.” Pojken är tyd-
ligen i riskzon för att inte få den tillsyn han behöver. Om man tolkar ordet tillsyn vidare kan 
det i allra sämsta fall betyda att pojken behöver övervakas. Det kan även tolkas som att han 
behöver omsorg. Här ser man ett exempel på att socialsekreterarens otydliga formuleringar 
leder till att vi som läsare, inte förstår vad som avses. Det kan också vara en medveten formu-
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lering för att insatsen ändå ska innehålla ett visst mått av övervakning, men det kan inte skri-
vas ut då insatsen enligt SoL inte får innehålla en övervakningsfunktion. 
 
I tabell 11 redovisas den enskildes behov av hjälp, nedan följer exempel: 
 

”Hjälp till att komma ut, röra på sig.” 
”Hjälp till att bryta isoleringen i hemmet.” 
 

Citaten ovan visar att begreppet ”hjälp för olika behov” är en användbar formulering. Det 
översta citatet handlar om hjälp till fysisk aktivering för en flicka som har diabetes där hennes 
bristfälliga motionsvanor innebär en hälsofara. Det nedersta citatet är ett exempel på hjälp till 
social aktivering. Flickan behöver komma ut och se och uppleva något annat än hemmet.  

Insatsen är motiverad av behov hos den enskilde, del II 
 
Tabell 12. Insatsen ska vidga sociala kontakter 
  Ja Nej Total 
 Flickor 6 12 18 
  Pojkar 4 9 13 
Total 10 21 31 

 
I tabell 12 visas huruvida insatsen är menad att vidga ungdomarnas sociala kontakter. Det var 
6 flickor och 4 pojkar där insatsen var ämnad till detta och 12 flickor och 9 pojkar där det inte 
var menat att insatsen skulle vidga ungdomarnas sociala kontakter.  
 
Tabell 13. Den enskilde har behov av hjälp med att bryta sig loss från olämplig miljö. 
 Ja Nej Total 
 Flickor 1 17 18 
  Pojkar 1 11 12 
Total 2 28 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 
Tabell 13 visar att det bedömdes att 1 flicka och 1 pojke hade ett behov av hjälp med att bryta 
sig loss från en olämplig miljö. Det innebär att det samtidigt bedömdes att det var 17 flickor 
och 11 pojkar som inte hade det behovet. 
 
Tabell 14. Den enskilde har behov av hjälp till meningsfull fritid. 
 Ja Nej Total 
 Flickor 0 18 18 
  Pojkar 2 10 12 
Total 2 28 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 

Tabell 14 visar att det bedömdes att inga flickor men 2 pojkar hade ett behov av hjälp till en 
meningsfull fritid. Det var 18 flickor och 10 pojkar som inte bedömdes ha det behovet. 
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Tabell 15. Den enskilde har behov av hjälp till aktivering. 
       Ja            Nej Total 
   Flickor 7 11 18 
   Pojkar 4 8 12 
Total  11 19 30 

Internt bortfall: 1 pojke 
 

I tabell 15 kan vi se att det var 7 flickor och 4 pojkar som bedömdes ha ett behov av hjälp till 
aktivering. Vi kan även se att det samtidigt var 11 flickor och 8 pojkar som inte bedömdes ha 
samma behov av det. 
 
Analys av tabell 12-15 
I prop. 1979/80:1 nämns begreppen ”bryta sig loss ur en i sammanhanget olämplig miljö”, 
”meningsfylld fritidssysselsättning” och ”hjälp till aktivering” (s.228). ”Vidgandet av sociala 
kontakter” beskrivs också. (s.226). Dessa kategorier utvecklas inte närmre vilket lämnar stort 
utrymme för kommunen och socialsekreterarna att själva bestämma vad som ska ingå i be-
greppen.  

 
”Bryta social isolering.”  
”Behov av vuxet nätverk i Sverige.” 

 
I motsats till tabell 11, där den enskilde behöver hjälp för olika behov, så har vi i tabell 12 
gjort bedömningen att socialsekreteraren här bedömt att kontaktpersonen själv ska tillgodose 
behovet av de vidgade sociala kontakterna. Det vill säga, det är kontaktpersonen som är isole-
ringsbrytaren.   
 
Tabell 13 handlar om att bryta sig loss från en olämplig miljö, exempel: 
 

”X är i riskzon för missbruk.” 
”Andra sysselsättningar på fritiden än dom han sysslar med idag.”  

 
I prop. 1979/80:1 står att ”om den enskilde t.ex. missbrukar alkohol eller narkotika […] kan-
ske en kontaktperson även kan hjälpa den enskilde att bryta sig loss ur en i sammanhanget 
olämplig miljö” (s.228). Det översta citatet är ett tydligt exempel på att socialsekreteraren 
grundar sin formulering i propositionen. Citat två står att återfinna i en bedömning angående 
en pojke med nazistsympatier och som var engagerad i en högerextrem rörelse. 
 
Exempel på citat rörande tabell 14 och 15: 
 

”Hitta en fritidssysselsättning utanför hemmet som X finner meningsfull.”  
”X ska uppmuntras till positiva fritidsintressen.” 

 
”Behov av stimulans och aktivering.” 
”Göra aktiviteter.” 
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Meningsfull fritid och aktivering, tabell 14 och 15, innebär i princip samma sak. Vi har dock 
delat upp dem i två kategorier eftersom socialsekreterarna uttryckligen använt de specifika 
ord (”meningsfull fritid” och ”aktivering”) som finns i prop. 1979/80:1 sidan 228. Vi kan se 
att valet av hjälp till aktivering är vanligare än hjälp till meningsfull fritid. 
 
 
Tabell 16. De olika insatserna uppdelade på kommuner. 
Motiveringar       Kommun A B* C D E 
Utredningsresurs 0 0 0 0 0 
Övervakning 1 2 0 0 0 
Familjen behöver stöd 0 0 0 0 0 
Familjen behöver råd 0 0 0 0 0 
Familjen behöver hjälp 0 2 1 0 0 
Enskilde behöver stöd 4 7 5 3 0 
Enskilde behöver råd 0 1 1 0 0 
Enskilde behöver hjälp 1 5 3 1 0 
Vidga sociala kontakter 1 6 2 0 1 
Olämplig miljö 0 1 1 0 0 
Meningsfull fritid 0 0 2 0 0 
Hjälp till aktivering 2 3 4 1 1 
Kp som idé och person 3 6 7 2 2 
Behandl./Terapeut. 2 4 5 2 1 

* Ett internt bortfall 
 
Tabell 17. De olika motiveringskategorierna uppdelade på klienter. 
Motiveringar/Klient           Enskilda klienter och förekomst av insatser             S:a 
Utredningsresurs                                                               0 
Övervakning   x          x     x                                       3 
Fam behöver stöd                                                            0 
Fam behöver råd                                                               0 
Fam behöver hjälp                     x         x                      x     3 
Ensk behöver stöd x x  x x x x  x  x x    x  x   x x x x x   x  x x 19 
Ensk behöver råd                   x                                 x   2 
Ensk behöver hjälp   x    x     x x     x x  x       x         x x 10 
Vidga sociala kontakter x             x x    x x x x     x              x       x 10 
Olämplig miljö              x                                 X         2 
Meningsfull fritid      x       x                x              x x 5 
Hjälp till aktivering  x  x        x  x     x   x    x  x  x x    x 11 
Kp som idé och person   x x x   x x x x x x         x     x     x x x  x x x x x x   19 
Behandling./Terapeut.       x x         x       x       x x x x         x      x   11 

 
Analys av tabell 16-17 
De i tabellerna 16 och 17 kursiverade motiveringskategorierna förekommer inte i lagtext eller 
förarbeten. När vi studerade bedömningarna upptäckte vi en rad motiveringar som vi inte 
kunde spåra i förarbetena. Dessa motiveringar var formulerade för att täcka ett behov av sam-
talsterapeutisk art och att kontaktpersonen bör vara en positiv vuxen förebild. Därför delade vi 
upp de övriga motiveringarna i två kategorier. De två kategorierna är Behandling/Terapeut. 
och Kp som idé och person. I prop. 1979/80:1 menade regeringen att kontaktpersonen skulle 
ha särskilda kunskaper förvärvade genom utbildning (s.228). Det finns inget tvingande ele-
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ment i propositionens intentioner om kontaktpersonens särskilda utbildning i sin funktion som 
kontaktperson.  
 
Tabell 16 redovisar frekvensen av motiveringarna uppdelat kommunvis. 
I tabell 17 ser man vilka av de olika motiveringskategorier som varje bedömning innehåller 
för respektive ungdom. Vad vi inte redovisar är att vissa kategorier kan förekomma flera 
gånger i samma bedömning. 
 
Citaten nedan är exempel på motiveringskategorin där föreställningen om vad kontaktperso-
nen ska ha för egenskaper och vad hon/han ska vara, exempelvis en förebild. I tabellerna ovan 
kategoriserad som Kp som idé och person. 
 

”Bör vara en stabil vuxen man.” 
”Ska ha kontaktperson i egen ålder som kan hjälpa till med bra sociala kontakter.” 
”Kontaktpersonen ska vara stabil, trygg vuxen man med glimten i ögat.” 

 
Detta är exempel på kategori insatsen som behandlande/terapeutisk. I tabellerna ovan katego-
riserad som Behandling/Terapeut. Citaten är hämtade från tre olika bedömningar. 
 

”X har behov av egen samtalskontakt.”  
”Kontaktpersonen ska prata om X svåra händelser.” 
”X ska utveckla en känsla av positiv självkänsla.” 

 
Tabell 18. Typ av kontaktperson uppdelat på kommun 
       KP      Kval KP Total 
Kommun A 3 2 5 
  B 10 3 13 
  C 6 2 8 
  D 3 1 4 
  E 1 0 1 
Total 23 8 31 

 
Analys av tabell 18 
Det finns en uppdelning mellan ”enkel” kontaktperson och kvalificerad kontaktperson i de 
studerade bedömningarna. Som vi har förstått det är skillnaden mellan kvalificerade kontakt-
personer och kontaktperson den att den kvalificerade kontaktpersonen är en tjänst som anting-
en köps in från ett företag, till exempel Solå intensivstöd, eller är heltidsanställd av social-
tjänsten. Kontaktpersonen däremot är timanställd. Den kvalificerade kontaktpersonen ska ej 
sammanblandas med den särskilt kvalificerade kontaktpersonen som, sedan 1 januari 2007, 
regleras i 3 kap. 6 §, 4:e st. SoL.  

I tabell 18 kan vi utläsa att det är 8 av 31 som har fått insatsen kvalificerad kontaktper-
son. Överlag kan vi inte skönja större skillnader mellan bedömningarna för dem som fick kon-
taktperson eller de som fick en kvalificerad kontaktperson. I något enstaka fall kan man dock 
se att urinprov, LVU i hemmet, ett behov av kontroll och mycket olämplig miljö (högerex-
tremism) finns med i de bedömningar där beslutet är kvalificerad kontaktperson.  
 



 30

”Prata med X om vad som hänt, och vad som ska hända.”. Flicka med ett LVU. (flick-
an har varit utsatt för sexuella övergrepp, vår kommentar)  
”Kontaktperson är av vikt för eftervården (av ätstörningar) och att kontaktperson är 
det stöd hon behöver.”   
”X är i riskzon för missbruk.” 

 

Diskussion 
Inledningsvis ställde vi oss frågorna hur insatsen kontaktperson regleras rättsligt, hur social-
sekreterarna tillämpar lagregeln 3 kap. 6 § SoL, och om den praktiska tillämpningen överens-
stämmer med lagstiftarens intentioner och vilka andra motiveringar man kan hitta i bedöm-
ningarna.  

Genomgången av vårt material visar överlag att socialsekreteraren som regel använder 
propositionens formuleringar som underlag i sina bedömningar. Genom tjänstemannens egen 
erfarenhet och socialkontorets standardiserade beslutsformuleringar är det upplagt för att so-
cialsekreteraren alltid uttrycker sig med samma fraser men med olika innehåll beroende på 
ungdomarnas olika behov.  
 
En motivering skulle till exempel kunna var formulerad så här: 
”X behöver hjälp till aktivering i form av idrott och behöver stöd i sin skolgång.” 
 
Kan standardformuleringarna innebära ett problem för lagstiftaren och/eller för de ungdomar 
vars behov ska utredas? Efter att ha granskat ett antal bedömningar så är vi benägna att säga 
att det inte är ett problem. Det bör aldrig vara fel att följa lagstiftarens intentioner, och med 
ramlagstiftningens generösa möjligheter att själva tolka och tillämpa lagen finns ändå manö-
verutrymme för att alla behov en ungdom kan ha ska kunna tillgodoses. I de utredningar vi 
läst är kontaktpersonen avsedd att vara till hjälp för många olika behov, allt från en svårt sjuk 
pojke med behov att bli sedd för något annat än sin sjukdom till någon som behöver en fika-
kamrat.  
 
Det som slog oss när vi gjorde efterforskningar om doktrin och allmänna råd var att socialsty-
relsen inte verkar ha några specifika allmänna råd för användandet av insatsen kontaktperson. 
Det lämnar oss att anta att propositionen och praxis är det styrande vid bedömning och beslut. 
Som vi tidigare nämnt framstår formuleringarna i bedömningarna som tecken på att så är fal-
let. Utan att ha intervjuat socialsekreterarna är det svårt att spåra vilka processer som ligger 
bakom besluten, men vi kan konstatera med utgångspunkt i den forskning vi studerat att det 
givetvis måste finnas mängder av faktorer som spelar in. I den tidigare forskningen problema-
tiseras etik och värderingar i det sociala arbetet. Vi har haft svårt att hitta uttryck för social-
sekreterarens etiska värderingar i bedömningarna. Det är samtidigt svårt att i enbart bedöm-
ningarna hitta belägg för att socialsekreterarnas egna värderingar skulle spela en avgörande 
roll. Det beror förstås till största delen på att vi enbart tittat på bedömningarna och inte på ut-
redningarna i sin helhet. Då vi läst utredningarna men valde att inte ha dessa som primära stu-
dieobjekt vet vi att de värderingar en socialsekreterare kan ha till stor del kommer fram där. 
Det resulterar i en del motiveringar av det värderande slaget. 
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Kontaktperson som idé och person och som behandlare och terapeut 
I de två kategorier vi själva skapade, insatsen är behandlande/terapeutisk och föreställningen 
om vad kontaktpersonen ska ha för egenskaper och vad hon/han ska vara, finns möjligheten 
att spåra tjänstemannens eventuella egna värderingar. Kontaktpersonen som terapeut, är till-
sammans med behov av stöd för den enskilde, den vanligast förekommande motiveringen. De 
av oss två skapade kategorierna illustrerar vi med tre olika exempel: 1.”Kontaktpersonen ska 
vara en manlig positiv förebild” eller ”Kvinnlig förebild.” 2. ”KP ska vara stabil, trygg vuxen 
man med glimten i ögat .” 3. ”X ska utveckla en känsla av positiv självkänsla.” Vad menar 
socialsekreterarna med dessa motiveringar? Är det bara bristfälligt formulerat eller är det 
tecken på egna värderingar? För att få svar på det bör man intervjua socialsekreterarna eller 
analysera utredningarna utifrån någon speciell värdeinriktad teori. Vi vill understryka att det 
vanligast förekommande inte var manliga eller kvinnliga förebilder utan behoven skulle till-
fredställas med vuxna förebilder. Vi fann elva motiveringar innehållande behovet av vuxet 
stöd. Vid studiet av bedömningarna träffade vi på en del anmärkningsvärda uttryck, som är 
exempel på vad tjänstemannen tycker att kontaktperson ska ha för egenskaper. Vissa kriterier 
preciserade i bedömningarna, är genomförbara utan svårighet, såsom man eller kvinna, id-
rottsintresserad eller en person redan bekant för ungdomen. Däremot är frågan varför egen-
skaper såsom trygg och stabil måste uttryckas explicit i bedömningarna, dessa egenskaper bör 
väl alla kontaktpersoner besitta? Gällande ”önskemålet” om en ”man med glimten i ögat” an-
ser vi att det inte hör hemma i en professionell bedömning. ”Glimten i ögat” är något som är 
avhängigt någons humor, och är något individuellt. Vem ska avgöra, socialsekreteraren eller 
klienten? Förhoppningsvis är alternativ 3, en olycklig formulering då någon rimligtvis inte 
bara vill ge hjälp till ”en känsla av självkänsla” utan faktiskt bygga upp en riktig självkänsla. 
 
De av lagstiftaren icke önskade funktionerna hos en kontaktperson, såsom utrednings- 
och/eller övervakningsresurs är något som inte utvecklas inte i prop. 1979/80:1 i den utsträck-
ning vi skulle önska. I propositionen finns remissvar där man är för eller emot att utmönstra 
möjligheten att förordna kontaktperson som övervakare mot den enskildes vilja. Vid införan-
det av SoL var en viktig princip att frivillighet och självbestämmande skulle vara starkt sty-
rande. Vi tolkar resultaten som att det ändå förekommer tre fall av övervakning. De ord som 
för oss signalerade övervakning var kontroll, kontrollfunktion och LVU i hemmet. Genom att 
LVU bedrivs i hemmet antar vi att grunden för detta LVU beror på att det är den unges eget 
beteende som är orsak. Kontaktpersonen kan antas utgöra den kontroll som annars hade till-
förts via vård i ett HVB-hem. Genom att vi valt att tolka motiveringarna som övervakning 
tycker vi att de går stick i stäv med det faktum att man avskaffade övervakningsfunktionen i 
SoL.   

”Enkel” eller kvalificerad kontaktperson? 
Som en hjälp för läsaren att särskilja den kvalificerade kontaktpersonen från den som bara 
kallas kontaktperson har vi i följande avsnitt för enkelhets skull valt att kalla den icke kvalifi-
cerade kontaktpersonen för ”enkel” kontaktperson. Det kan antas att de ungdomar som har 
större behov, eller svårare problem, borde få insatsen kvalificerad kontaktperson. I vår analys 
tar vi upp att de som fått kvalificerad kontaktperson inte alltid har bedömningar som stöder 
det beslutet och detsamma gäller även vissa beslut om insatsen ”enkel” kontaktperson. Vi 
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tycker det är svårt att förstå var gränsen går mellan kvalificerad kontaktperson och ”enkel” 
kontaktperson. Detta kan öppna för godtycke. I lagen och förarbetena förekommer inte ut-
trycket kvalificerad kontaktperson, det är ett begrepp och en insats som socialtjänsten har för 
svårare ärenden. Att till exempel att ha varit utsatt för sexuella övergrepp är en traumatisk 
upplevelse. En sådan upplevelse kräver professionell hjälp. En flicka i materialet hade varit 
utsatt för sexuella övergrepp, och hade av olika anledningar fått insatsen ”enkel” kontaktper-
son. Men då motiveringen var att hon skulle använda kontaktpersonen till att prata med om 
vad som hänt, och vad som ska hända läggs ett stort terapeutiskt ansvar på kontaktpersonen. 
Är det rätt mot flickan och kontaktpersonen? Då de sexuella övergreppen inte nämns i be-
dömningen, men vi läst utredningen, kan vi fråga oss varför hon inte fått kvalificerad kontakt-
person. Vi anser att hon behöver mer professionell hjälp än en ”enkel” kontaktperson. Då det 
inte framgick av bedömningen om hon hade en BUP-kontakt kan man ifrågasätta om det är 
socialtjänstens ansvar att överta annan huvudmans ansvar (här landstinget). Å andra sidan, 
BUP-kontakt eller ej, lyder socialsekreterarens motivering ”Prata med X om vad som hänt, 
och vad som ska hända”. Om man nu ska ha en kontaktperson till sådana samtal, borde det då 
inte vara en kvalificerad kontaktperson?  

När en vanlig människa i form av ”enkel” kontaktperson ska hantera så pass känsliga 
ämnen blir frågan om utbildning ställd på sin spets. Socialsekreterare generellt och de social-
arbetare som bland annat Kjørstad hänvisar till får i sin utbildning kunskap om vilka påver-
kansfaktorer som ligger till grund för deras arbete. Vilka påverkansfaktorer ligger till grund 
när en ”enkel” kontaktperson ska samtala om sexuella övergrepp? 

I propositionen står på sidan 228 att ”om den enskilde t.ex. missbrukar alkohol eller 
narkotika […] kanske en kontaktperson även kan hjälpa den enskilde att bryta sig loss ur en i 
sammanhanget olämplig miljö”. En flicka är tydligen ”i riskzon för missbruk.” Hon har trots 
detta inte bedömts vara i behov av en kvalificerad kontaktperson. Återigen kan detta vara ett 
uttryck för socialsekreterarens handlingsutrymme inom ramlagstiftningen eller oklar rättslig 
reglering inom området. Det kan till och med bero på kommunens bristande resurser. Kvalifi-
cerad kontaktperson är trots allt dyrare är ”enkel” kontaktperson. Att bristande resurser får 
vara en anledning till att en insats inte verkställs kan enligt Hollander (1995) vara sanktionerat 
i en kommuns riktlinjer (se kap. Forskningsområdet). 
 
I vår population ingår ungdomar över och under 15 år. Om man är över 15 år har man rätt att 
själv att begära och samtycka till insatsen. En intressant iakttagelse är att vi inte stötte på någ-
ra formuleringar i bedömningarna som ger indikation på att det funnits någon konflikt mellan 
vårdnadshavare och ungdom i de studerade bedömningarna. Om det här kan vi bara spekulera, 
men en gissning utifrån våra studerade bedömningar är att överlag är både ungdomar och 
vårdnadshavare överens om behovet av insatsen. Då barns rättigheter sedan 1998 är inarbeta-
de i SoL tycker vi att ungdomar över 15 års samtycke till insatsen borde vara tydligt noterat i 
bedömningarna, oavsett om barn och vårdnadshavare är överens eller ej.  

Sammanfattning 
Vi har genom att analysera och diskutera vårt resultat fått svar på hur insatsen kontaktperson 
regleras rättsligt. Vi har ingående studerat förarbetet till den ursprungliga SoL och lagregeln 3 
kap. 6 § för att förstå hur man som socialsekreterare bör använda insatsen kontaktperson. För 



 33

att få svar på vår andra frågeställning, hur socialsekreteraren tillämpar lagregeln 3 kap. 6 § 
SoL, genomförde vi en granskning av utredningar och dess bedömningar i fem av Stockholms 
kranskommuner.  Överensstämmer då den praktiska tillämpningen med lagstiftarens intentio-
ner? Vi konstaterar att den gör det då socialsekreterarna i stor utsträckning använder de be-
grepp som lagstiftarens har i sitt förarbete. Vid granskningen av bedömningarna har vi plockat 
ut de motiveringar som inte kan kopplas till förarbetet och således besvarat vår fjärde och sis-
ta frågeställning om vilka övriga motiveringar som är formulerade i bedömningarna. 

Framtida forskning 
Om vi haft möjligheten hade det varit intressant att studera de utredningar och bedömningar 
som inte ledde till insats. Hur såg dessa bedömningar ut, vilka var anledningarna, stöp det på 
att ungdomen och/eller vårdnadshavarna inte samtyckt? En annan intressant jämförelse hade 
kunnat göras om vi studerat de utredningar och bedömningar där socialsekreteraren givit av-
slag på ansökan om kontaktperson, och sedan jämfört beslutsmotiveringarna mellan kommu-
nerna. 
 
Framtida undersökningar skulle med fördel kunna titta närmare på utredningarna gällande 
kontaktpersoner. Om man granskade hela utredningar skulle man få ett större material där 
man som forskare har andra möjligheter till analyser. Ett rättssociologiskt perspektiv kan ock-
så användas tillsammans med en samhällsvetenskaplig teori för att förklara även varför soci-
alsekreterare motiverar som de gör. Ett annat intressant perspektiv på insatsen kontaktperson 
är att i en kvalitativ studie intervjua socialsekreterare om hur de motiverat insatsen, vilka 
rättskällor de använt och i vilken utsträckning praxis och den egna yrkesprofessionaliteten 
spelar in i beslutsprocessen. 
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Bilaga 1 
         Id nr:……………  
Bedömningsmall 

Kommun: □ Kommun1 (0) □ Kommun 2 (1) □ Kommun 3 (2) □ Kommun 4 (3)  

□ Kommun 5 (4)       Insatsår: …………………. 

Kön: □ Flicka (0)  □ Pojke (1)   Födelseår: ……….. 

Mor: □Ensamstående (0) □Sambo (1) □Omgift (2)  □Avliden (3)     

Far: □Ensamstående (0) □Sambo (1) □Omgift (2)  □Avliden (3)    

Vårdn.hav: □ Mor & Far (0) □Mor (1)  □Far (2)  □Föräldralös (3)  □Annan: ......… (4) 

Umgängesförälder: □ Mor (0)  □ Far (1)  □Båda (2)   Hur ofta umgänge:………. 

Antal biol. syskon: ……..  Bor med syskon: □Ja (0)  □Nej (1)  

Antal styvsyskon: .........  Bor med styvsyskon: □Ja (0)  □Nej (1)  
Bostadssituation: 

□Lgh (0)  □Radhus/Kedjehus (1) □Villa (2) □Bostadslös (3) 

□Hyresrätt (0) □Bostadsrätt (1) □Äganderätt (2) 
 
Motiveringar/Argument i bedömningarna   Insats 

Utredningsresurs: □ Ja (0) □ Nej (1)   □ KP  (0)            □Kval. KP (1) 

Vidga sociala kontakter: □ Ja (0) □ Nej (1)   □ Ansökan (0)    □ Anmälan (1) 

Övervakningsfunktion: □ Ja (0) □ Nej (1) 
Svårare ärenden: 1 2 3 4 5 

Familjen har behov av:  stöd □ Ja (0) □ Nej (1) 

råd □ Ja (0)  □ Nej (1) 

hjälp □ Ja (0)  □ Nej (1) 
 

Den enskilde har behov av:   stöd □ Ja (0) □ Nej (1) 

råd □ Ja (0)  □ Nej (1) 

hjälp □ Ja (0)  □ Nej (1) 

  bryta sig loss från olämplig miljö □ Ja (0)  □ Nej (1) 

hjälp till meningsfull fritid □ Ja (0)  □ Nej (1) 

hjälp till aktivering □ Ja (0)  □ Nej (1) 
 
Övriga motiveringar:  Skriv på baksidan 
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Bilaga 2 
 
 
Till 
Enhetschef N N       Stockholm 2007-10-30 
Kommun 
 
 

 
Intyg 

 
 
Härmed intygas att Susanne Härfstrand (personnummer) och Elisabet Göthe (personnummer) 
bedriver sina studier på Socionomprogrammet vid Institutionen för Socialt Arbete, Stock-
holms universitet. Under höstterminen 2007 skall de avsluta sina studier med att skriva ett ex-
amensarbete. Susanne och Elisabet har valt att studera hur insatsen kontaktperson för barn 
enligt 3 kap. 6 § Socialtjänstlagen (SoL) används i det sociala arbetet. Undertecknad är hand-
ledare för deras uppsatsarbete. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Anna Hollander 
Professor i rättsvetenskap 
Institutionen för socialt arbete 
Stockholms universitet 


