
 C-uppsats 
Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Socionomprogrammet S6b Allmän inriktning 
HT-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Någon som visar att de bryr sig” 

En studie angående ungdomars upplevelser av delaktighet i 
insatsen Kontaktperson.   

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Simon Lewis 

Handledare: Ojan Thoraeus Olsson              



 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine young people’s experiences of participation within the 
intervention Contact Person. Three questions were asked concerning young people’s 
experience of participation, aspects that promoted/limited the young people’s experience and 
the significance they attached to the intervention. The findings in this study are based on 
phenomenological interviews with five teenagers within the intervention Contact Person. The 
results were analyzed by using Hart’s Ladder of participation and Habermas’ perspective of 
life world and system.  

The main findings of this study suggest that a good relationship with their contact 
person is essential for the teenagers’ experience of participation whereas a bad relationship 
limits their experience. The relationship can be seen as a prerequisite for participation. 
Ingredients deemed important in relationships promoting participation were for instance trust, 
honesty and involvement. The intervention seemed to promote psychological processes and 
behavioral patterns. The theoretical analysis showed that all the participants, except one, had 
experiences of the highest rung on Hart’s Ladder of participation.  

 The participants experienced high levels of participation when communication was 
based on a communicative rationality corresponding to their life world perspective. 
Conversely, the participants experienced low participation when confronted with the system 
and its instrumental rationality.  
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1 Inledning  
 

1.1 Insatsen kontaktperson och delaktighet 
Insatsen kontaktperson/-familj (3:6§3st SoL) är en av de vanligaste insatserna i socialtjänsten 
med 20 700 som brukade denna insats år 2010. Ungefär 7 300 av dessa var i åldern 13-17 
(Socialstyrelsen, 2011). I praktiken och i dagligt tal skiljs insatserna kontaktperson och 
kontaktfamilj åt. Den förra tilldelas oftare ungdomar (13-19 år) med deras eget beteende eller 
deras egna behov utanför familjen som motivering till insatsen. Kontaktfamilj tilldelas ofta 
yngre barn med motiveringen att de behöver uppleva en annan familj (Andersson & Bangura, 
2001). Därför är det sannolikt att de flesta av de 7 300 hade insatsen kontaktperson. Det är 
således ganska många barn som brukar insatsen. Kontaktpersonsinsatsen ska ha som mål att 
bland annat skapa förtroendefulla relationer, vara fri från kontroll och tvång, samt främst 
bedrivas av människor utanför socialtjänsten (Prop.1979/80:1) vilket kan ses som ett uppbrott 
från en tidigare motsvarande insats som hade tydligt övervakande funktioner (Andersson & 
Bangura, 2001).  

Utifrån Sveriges ratificering av Barnkonventionen har barn en mänsklig rättighet att 
vara delaktiga i alla aspekter av sina liv (BO-2011-10-24). Det kan vidare förstås att denna 
rättighet sträcker sig även till socialtjänstens insatser (Mattsson, 2008). Det visar sig dock att 
trots lagliga och överstatliga bestämmelse är delaktigheten för barn i många fall bristande 
inom utredningar och insatser med anknytning till socialtjänsten (se exempelvis Hermodsson 
& Hansson, 2005, Eriksson & Näsman, 2011). Det kan också konstateras att de ungas 
självförtroende och självkänsla kan påverkas negativt med bristande upplevelser av 
delaktighet (Leeson, 2007). Motsatsen kan dock gälla, exempelvis gynnar upplevelser av 
delaktighet de ungas självförtroende och självkänsla (Vis et al, 2011). Hur ser det ut i insatsen 
kontaktperson? Upplever de unga att de är delaktiga? Det som kan sägas är att tonåringar 
verkar mer delaktiga än yngre barn i mötet med socialsekreterarna och att detta kan påverka 
om insatsen avslutas i samförstånd (Andersson & Bangura, 2001, Teng, 2010). Hur pass 
delaktiga tonåringarna är, är lite oklart. De är oftare informerade, och kommer till tals samt 
påverkar mer än yngre barn som varit näst intill osynliga i dokumentationen (jmf Andersson 
& Bangura, 2001). Dessa undersökningar berör delaktigheten i mötet med socialsekreterare 
och dokumentation som förs i socialtjänsten. Dock belyser det inte om ungdomarna upplever 
att de är delaktiga i insatsen, ett område som är föga utforskat. Eftersom kontaktperson är en 
relativt vanlig insats för utsatta ungdomar och de ungas upplevelse av delaktighet har 
potential att spela en viktig roll i de ungas liv är det angeläget att undersöka hur de unga 
uppfattar insatsen och då speciellt hur deras upplevelse av delaktighet ser ut.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syfte: Att undersöka ungdomars upplevelser av insatsen kontaktperson med fokus på 
delaktighet. 
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Frågeställningar:  

• Hur kan ungdomars upplevelser av delaktighet se ut i insatsen kontaktperson?  
• Hur kan ungdomar uppleva att delaktigheten främjas eller  

begränsas? 

• Vilken betydelse kan insatsen kontaktperson ha för ungdomarna? 
 

1.3 Begreppsförklaringar 
 

1.3.1 Delaktighet 

I denna studie så förstås delaktighet såsom beskrivet i Hart´s delaktighetsstege (1992) under 
teoriavsnittet. Det är således en fråga om en grad eller nivå av delaktighet. Sverige har 
ratificerade Barnkonventionen 1990 och har därmed åtagit sig att följa dess artiklar och 
principer (BO-2011-10-24). I artikel 12 anges principer för barns rätt att delta i alla avseenden 
i sina liv (CRC/C/GC/12, 2009). Detta betyder dock inte att barn måste delta utan snarare att 
förutsättningar ska skapas så att barn har möjlighet att vara delaktiga (CRC/C/GC/12, 2009). I 
barnens rätt inbegrips att få information, bli hörd och därmed komma till tals. Information ses 
som grundläggande för att överhuvudtaget kunna uttala sig och kunna påverka (Hodgkin, 
2002). Delaktighet är dock inte på något sätt ett enhetligt framställt begrepp, det finns flera 
olika modeller, teorier och förklaringar som försöker fånga kärnan av begreppet, till exempel 
Shier (2001) eller Vis & Thomas (2009). Det finns den mer sociologiska beskrivningen som 
fokuserar på aktör och omsorgsobjektsdiskurser angående unga och delaktighet (se Eriksson 
& Näsman, 2011). Harts delaktighets modell valdes som teori och begreppsförklaring för att 
den är en väl använd av forskare, den använts i förarbeten till Sveriges lagar angående ungas 
delaktighet, samt att den betonar vikten av att erhålla information, frivillighet, att komma till 
tals, samt en meningsfull roll för unga (jmf Mattsson, 2008).      
 

1.3.2 Kontaktperson 

Med begreppet kontaktperson menas i den här studien insatsen som är lagreglerad i SoL 3:6§ 
3st. Kontaktperson är en insats som tidigare hade en annan benämning och innebörd. Innan 
1980 års socialtjänstreform fanns kontaktperson i bemärkelsen övervakare som innefattade 
tvång och kontroll element. Med förändringen av SOL utvecklades insatsen att följa ett 
synsätt som skulle uppfattas som mindre kontrollerande och tvingande (Andersson & 
Bangura, 2001). De ”nya” principerna som går att återfinna i portalparagrafen till SoL 1:1§3st 
visar att tvång och kontroll inte ska förekomma inom socialtjänsten (Norström & Thunved 
2010). 

Insatsen kan inte tillsättas mot den enskildes vilja, detta gäller också för barn över 15år 
(Norström & Thunved, 2010, s. 80). Kontaktperson kan tillsättas så snart någon har behov av 
stöd och hjälp ex: som stöd i vårdnad av ungdomar barn eller om socialnämnden föreslår som 
stöd till det enskilda barnet exempelvis ungdomar med tonårsproblem (Prop.1979/80:1). 
Insatsen ansöks via 4:1§ SoL (Norström & Thunved, 2010). En kontaktpersons uppgifter ska 
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främst bestå av att vara ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt med exempelvis 
underlätta eller ordna, utbildning, bostad, arbete, meningsfull fritidsaktivitet, eller bryta sig 
loss ur olämpliga miljöer (Prop.1979/80:1). Det ses som väsentligt att kontaktpersonen inte tar 
över, utan försöker få den enskilde att aktivera sig, och bygga upp förtroendefulla relationer. 
Kontaktpersonerna ska framförallt bestå av frivilliga personer utanför socialtjänsten som inte 
ska användas för utredande funktioner. Det går dock även att tillsätta människor från 
myndigheter exempelvis socialtjänst. Beroende på uppdragets art kan vissa krav på 
kvalifikationer angående kontaktpersonen förekomma (Prop.1979/80:1). Det bör kanske 
nämnas att det finns även andra kontexter som kontaktperson kan tillsättas, som denna studie 
inte angår för att de tillsätts under andra lagar och paragrafer (se exempelvis Andersson & 
Bangura, 2001 eller Teng, 2010). 

 

1.3.3 Barn och unga samt ungdomar 

I texten används stundtals begreppen barn och unga, vilka kan förstås utifrån 
barnkonventionens definition som människor upp till 18 år (BO-2011-10-24). Med ungdomar 
menas i denna studie barn i åldern 13-18 år. 
 
 

2 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel beskriver forskningsläget utifrån studiens problemområde, nämligen ungdomars 
upplevelser av insatsen kontaktperson. Avsnittet börjar med sökprocessen och sedan en 
överblick av forskningsläget angående insatsen kontaktperson. Sedan följer ett avsnitt där 
olika perspektiv på barn och delaktighet presenteras och därefter beskrivs de rättsliga 
förutsättningarna för ungas delaktighet. Avsnitten som följer kan förstås som exempel på 
undersökningar om delaktighet från olika kontexter. Eftersom det finns få studier med en 
konkret koppling till den här studiens syfte och frågeställningar har närliggande områden 
inkluderats. Kapitlet avslutas med en genomgång av vad unga beskriver som viktigt angående 
delaktighet, möjliga hälsoeffekter och reaktioner knutna till delaktighet.  
 
 

2.1 Sökprocess  
Information om upplevelser av delaktighet och kontaktperson har främst sökts via databaser. 
Ebsco, Proquest social sciences subject area, Libris, Google samt Google-Scholar. Sökord 
som använts i olika konstellationer är; Particip* Social work, engagement, 
child*/young*/adolescent- as service user, social service*, Art 12, delaktighet barnperspektiv, 
kontaktperson, in care, out of home, mentorship, upplevelse av delaktighet, upplevelse, 
sociala barnavården, barns perspektiv, samt barnperspektiv. På grund av bristande 
språkkunskaper har nordisk forskning utanför Sverige utelämnats. Detta medför att mina 



4 

 

exempel angående delaktighet i en del fall kommer från en anglosaxisk kontext med ett 
barnavårdssystem som skiljer sig från det svenska (se Wiklund, 2008). Det som bedömts vara 
av intresse, är forskning som berör med åldrarna i urvalet, i kombination med dels upplevelser 
av delaktighet och/eller insatsen kontaktperson samt socialt arbete.  

2.2 Insatsen kontaktperson 
Insatsen särskiljs inte i officiell statistik från kontaktfamilj. 20 700 barn och unga hade år 
2010 insatsen kontaktperson/-familj. Insatsens användning har sjunkit något från att för ett par 
år sedan ha varit den absolut vanligaste, till att nu vara på andra plats efter behovsprövat 
personligt stöd. 7 300 var i åldern 13-17 år och sammanlagt 10 300 i ålderspannet 13-20 varav 
de flesta sannolikt haft insatsen kontaktperson (Socialstyrelsen 2011, jmf Andersson & 
Bangura, 2001). Kontaktpersonsinsatsen kan ses som ”Kvasiideell verksamhet inom ramen 
för offentlig organisation” dvs. en blandning mellan lagligt styrd och professionellt beviljad, 
men utförd av lekmän (Svedberg, 2005, s. 24). Homestart i Storbritannien, samt Big Brother 
Association i USA är organisationer som liknar kontaktperson, skillnaden är att de är helt 
ideella. I Norge finns det en liknande insats, ”stØttekontakt”, liksom i Danmark, ”personlig 
rådgiver”. Insatserna tycks liksom i Sverige vara sparsamt undersökta, konstaterar Andersson 
och Bangura (2001) i en litteraturöversikt angående kontaktperson och kontaktfamilj. Inte 
heller öppenvården i allmänhet och barns perspektiv i synnerhet är vanliga teman för 
forskning (Andersson & Sallnäs, 2007).  

Paragrafen 3:6§3st SoL har blivit indelad i kontaktperson och kontaktfamilj genom 
praxis och i dagligt tal (Andersson & Bangura, 2001). Kontaktperson tilldelas mestadels 
tonåringar och kontaktfamilj främst barn upp till 12 år. Ungdomarna (13-19 år) får insatsen 
utifrån deras personliga behov av hjälp och/eller stöd, till skillnad från kontaktfamilj där det 
kan handla mer om en förälders behov av avlastning (Andersson & Bangura, 2001, Berg 
Eklundh, 2010). Andersson & Bangura (2001) menar att insatsen riktas för att positivt 
stimulera ungdomens liv utanför familjen, snarare än ett behov av att uppleva en annan familj. 

Insatsen kontaktperson används först när problem har uppstått hos ungdomen, och 
därför anses den av socialsekreterare som förebyggande gentemot mer inträngande insatser 
och lindrande mot existerande problem (Andersson & Bangura, 2001). I en kvantitativ 
undersökning utifrån nationella register undersöks, insatsen kontaktfamilj/kontaktpersons 
eventuella samband med institutionsvård. Studien hittar inga samband med att insatsen skulle 
verka förebyggande mot institutionsvård. Däremot har varannan 18-åring som varit i insatsen 
också varit placerad i dygnsvård. De unga som tilldelas insatserna bör ses som en 
högriskgrupp för placering i dygnsvård (Vinnerljung & Franzén, 2005). I en uppföljning av 
studien konstateras liknande resultat. Men det är inte insatsen i sig som orsaker dygnsvård 
utan det handlar om bakomliggande faktorer. Hur förebyggande insatsen är mot 
institutionsvård bör inte ses som ett slutgiltigt mått på hur effektiv insatsen är. Däremot kan 
brukarens upplevelse av tillfredställelse med insatsen delvis betraktas som ett mått på 
effektivitet (Vinnerljung et al. 2011). Genom aktstudier och intervjuer med ungdomar, 
socialsekreterare samt kontaktpersoner visar Teng (2010) att avslut av insatsen sällan görs i 
samråd (60 %) utan snarare initieras av antingen ungdomen, socialsekreteraren, eller 
kontaktpersonen. Det finns dock tendenser till att insatser med goda relationer avslutas i 
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samråd (Teng, 2010). Relationen och matchningen mellan kontaktperson och ungdom anses 
vara viktig av parterna (Teng, 2010, Chirico, 2003).  

 

2.3 Insatsens roll och ungdomars syn på insatsen 
Kontaktperson verkar vara en insats som präglas av ett nätverkverkstänkande av 
socialsekreterare med en betoning på brist, och används ofta i relation till upplevt behov av en 
fadersfigur. Eftersom insatsen oftast förmedlas när det handlar om ensamstående mammor 
(Andersson & Bangura, 2001), tycks det finns en dold könsdiskurs när pojkar erhåller 
kontaktpersoner (Franséhn, 2005). Kontaktpersonerna tillsätts ofta när fadern är fysiskt 
frånvarande, och rollen för kontaktpersonen blir ofta att fungera som en positiv manlig 
förebild. Föreställningen av mödrarnas kompetens förminskas, så pass att de själva anser att 
kontaktpersonen kan erbjuda något fadern annars skulle ha gjort, men mödrarna upplevde att 
de själva inte kunde erbjuda det (Franséhn, 2005). Pojkar verkar få insatsen för att ha någon 
att göra fritidsaktiviteter med (Andersson & Bangura, 2001). Aktiviteterna i insatsen verkar 
skapa förtroendefulla relationer mellan pojkar och kontaktpersoner (Franséhn, 2005). För 
flickor verkar insatsen tilldelas för att de ska ha sällskap och någon att prata med (Andersson 
& Bangura, 2001).  

Ungdomarna betraktas av socialtjänsten och de betraktar ofta sig själva som bärare av 
problem i samband insatsen. Uttalanden från ungdomar är bland annat att de ”strular” och 
skolkar och behöver stöd. Enligt socialsekreterare kan tillsättandet av insatsen menas bero på 
exempelvis en ungdoms, utåtagerande beteende, skolproblem, kriminalitet eller missbruk. 
Insatsens tidigare historia med tvång och övervakning verkar åsidosatt (Andersson & 
Bangura, 2001). Överlag upplever dock ungdomarna och andra inblandade insatsen positivt. 
Det som ungdomarna värdesätter är att ha någon att prata med, som lyssnar och förstår, och 
att ha någon att göra saker med (Andersson & Bangura, 2001, Teng, 2010, Chirico, 2003). 
Andra ”personliga egenskaper” hos kontaktpersonen som värdesätts är engagemang, 
påhittighet, humor, tålamod och uthållighet i relation (Teng, 2010).    
 

2.4 Från barnperspektiv till barns perspektiv  
Barnkonventionen kan ses som ett uttryck en förändrad syn på barn.  Paradigmskiftet kan ses 
som ett uppbrott från ett barnperspektiv baserat på utvecklingspsykologiska tankar som 
menade att barn är något som håller på att formas. Detta ”tidigare” barnperspektiv medförde 
att unga betraktas som blivande vuxna människor och att unga sågs som omsorgsobjekt. De 
betraktades som omogna och som underordnade vuxna. Paradigmskiftet innebär att barn 
börjar ses som handlande och skapande subjekt (aktörer) och inte bara (omsorgs) objekt. 
Tänkandet bottnar i en socialkonstruktionistisk syn på barn och barndom som konstruerade 
fenomen. Det betyder vidare att unga aktivt skapar sin egen verklighet och påverkar samhället 
och sina medmänniskor. Vidare kan barndomen ses som en egen strukturell kategori bunden 
till olika specifika kulturer (James & Prout, 1997). Att barn ses och behandlas som 
underordnade eller beroende av vuxna samt i behov av skydd kan dock ses som en mekanism 
för exkludering.  Genom att beskyddet är förbehållet vuxna bevaras även den rådande sociala 
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ordningen och de vuxnas dominans. Unga betraktas ofta fortfarande vardande medan vuxna 
betraktas som de som skyddar samt bestämmer över barn (Qvortrup, 1997). Eriksson och 
Näsman (2011, s. 24) menar att ett användande av en syn på barns välfärd som liktydigt med 
omsorg, och en syn på barn som aktörer behöver inte vara problematiskt i Sverige. Välfärd i 
Sverige menas förutsätta delaktighet, och ett omsorgsperspektiv kan snarare synliggöra 
maktskillnaden mellan barn och vuxna.  

Det kan vara värt att göra en åtskillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv, 
vilket kan kopplas till en förändrad i syn på unga (Halldén, 2003). En skillnad mellan dessa 
två perspektiv är att barnperspektivet kan ses som vuxnas försök att se och handla utifrån 
barnets perspektiv. Vid beslut och interaktion med unga, kan det vara fördelaktigt att använda 
sig av båda perspektiven då barnperspektiv inte alltid är detsamma som barnets perspektiv 
(Andersson, 2010). Med anknytning till föregående nämnda barndomssociologi (jmf James & 
Prout, 1997) kan ett barnperspektiv medföra att barn ses som ”blivande människor” som 
därmed bör socialiseras av bättre vetande vuxna. Att anta barns perspektiv kan innebära att 
unga ses som kompetenta medmänniskor som delar en livsvärld med vuxna, något som anses 
viktigt för att försöka förstå barns perspektiv. Barnperspektiv är däremot nödvändigt för att se 
till att unga förvärvar normer som gör att de kan leva i en samhällsgemenskap. Hur barns 
perspektiv används är viktigt, eftersom perspektivet exempelvis kan användas för att styra den 
unga till vad den vuxne tycker är lämpligt. Vuxna kan mycket väl förstå ett barns perspektiv 
men ignorera det under föreställningen att de vet bättre. Vuxnas makt över de unga kan 
användas under förespegling att de vuxna vet vad som är barns bästa och det blir mest synligt 
i sammanhang som handlar om normer, regler, eller konventioner (Johansson, 2003). Det är 
viktigt att se barnperspektivet för vad det är, nämligen en återgivning av barns perspektiv 
(Qvarsell, 2003). Barns perspektiv bör även förstås som kontextuellt beroende. Kontexten, 
t.ex. skola och socialtjänst bestämmer till viss grad vilken verklighet som skapas. Även om de 
unga är med och skapar verkligheten så skiljer sig deras verklighetsuppfattning ofta från de 
vuxnas. Unga anses ofta se verkligheten här och nu, medan vuxna fokuserar på en idealiserad 
bild av hur det borde bli eller vara. Med detta menas att det är viktigt att skilja på 
bedömningen av ungas upplevda behov och de ungas rätt att framföra sitt perspektiv. Att 
barnets perspektiv nu oftare synliggörs kan förstås med dels vikten av att synligöra en 
åsidosatt grupps perspektiv, att med fler perspektiv nås en djupare kunskap, och det har blivit 
en demokratisk rättighet (Qvarsell, 2003).  
 

2.5 Ungdomar och delaktighet – lagliga förutsättningar 
Principerna om barnets bästa och rätten att kommat till tals återfinns exempelvis i 1:2 § SoL 
och i 3:5§ SoL (Mattsson, 2008). Barns bästa är ett oklart begrepp som ska inkludera det 
enskilda barnets perspektiv. Det är också en vuxens bedömning av vad som är bäst för barnet 
utifrån generella utvecklingsmässiga, fysiska, och psykologiska aspekter baserat på beprövad 
forskning (SOU: 2009:68). Barns bästa är således knutet till föreställningar om vad som kan 
vara barns behov men det kan även vara olika beroende på i vilken kontext det ingår.  Det kan 
exempelvis finnas fokus på ett relationsorienterat synsätt inom socialtjänsten som 
koncentrerar sig på ett barns behov av sina föräldrar. Behoven kan också knytas till teorier om 
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vad som är fysiskt eller psykologiskt bra för barn (Andersson & Hollander, 1996). En 
genomgång av SoL och LvU och deras delaktighetspotential utifrån barnets bästa visar att 
lagarna är konstruerade så att möjligheter till barns delaktighet är beroende av vuxnas hänsyn 
till barns åsikter och tankar. Om de vuxna inte respekterar barnet, dess röst och vilja, blir 
delaktighet en omöjlighet. Barnets bästa kan som begrepp vara svårtolkat (Hollander, 2005). 
Svensk lagstiftning har till viss del ändrats sedan Hollanders undersökning genomfördes (jmf, 
prop. 2006/07:129, s. 38) men inte så mycket att analysen saknar relevans (jmf Mattsson, 
2006, 2008, Eriksson & Näsman, 2011). 

En del i begreppet barns bästa är knutet till barns rätt, här förstått som att hänsyn ska tas 
till vad unga vill (Andersson & Hollander, 1996). Genom denna hänsyn har unga i svensk 
lagstiftning rätt till information och att komma till tals om det som angår dem. Vidare har de 
rätt till en meningsfull roll i det som angår dem. Hur pass mycket barnets vilja beaktas eller 
med andra ord dess möjlighet att påverka är beroende av en bedömning av den unges ålder 
och mognad (3:5§2st SoL, Mattsson, 2011). Genom de lagliga förutsättningarna ska ungas 
delaktighet möjligöras i insatser och utredningar som påverkar denne. Unga ska göras 
delaktiga även i informella situationer som rör denne, med beaktande av ålder och mognad. 
Detta betyder inte att unga ska tvingas utan det är fortfarande frågan om frivilligt deltagande. 
15 årsdagen då processbehörighet inträder bör dock inte tillmätas någon avgörande betydelse 
för graden av eventuellt deltagande (Mattsson, 2008). Information och rätt att uttala sig är 
dock ovidkommande om barn är yngre än 15 (Mattsson, 2008). Sveriges lagar (Lvu, SoL, Fb) 
möter barnkonventionens krav på delaktighet, enligt Harts deltagandestege (1992) men de två 
högsta stegen blir dock omöjliga att nå utan att den unge har fyllt 15år (Mattsson, 2008). En 
frivillig insats via SoL när den unge är under 15 kan exempelvis innebära att den unge inte 
behandlas som ett subjekt/aktör i lika hög grad, då statusen som part är förbehållet föräldrarna 
(Mattsson, 2006). Vidare menar Mattsson (2008) att den rättsliga regleringen angående 
delaktighet och dess mål primärt handlar om myndighetsbeslut. Utifrån förarbetet till 3:5§ 2st 
SoL menas det att ungas delaktighet bör inkluderas i socialtjänstens verksamheter och 
åtgärder. Med det avses formella beslut men även fritid och vardagliga aktiviteter för den 
unge (Mattsson 2008). Det finns dock problem med att upprätthålla lagarnas krav på 
delaktighet samt behandling av de unga som aktörer (Mattsson, 2011, SOU, 2009:68).  
 

2.6 Ungdomar och delaktighet – i utredningar 
I en genomgång av anmälningar beträffande barn och förhandsbedömningar vid socialtjänst, 
har det framkommit att barnen sällan eller aldrig blandas in i processen. Det visar sig att 70 % 
av ärendena sorteras bort omedelbart i förhandsbedömningsprocessen utan att barnet hörts. En 
orsak som anges som en möjlig förklaring är tidsbrist för att utveckla en relation som behövs 
för en bra utredning. Möjligtvis kan det också handla om ett fokus på föräldrarnas förmågor 
på bekostnad av barnet. Andra organisatoriska förutsättningar som kan inverka på att den 
unge inte hörs kan vara att det saknas arbetsmetoder (Östberg, 2010). I en studie om Barns 
Bästa I Centrum (BBIC) -utredningar visas att flertal av barn enligt egna uttalanden hamnade 
på den lägsta nivån (1) i Shiers modell för delaktighet (Rasmusson et al, 2004). Barnen var 
närvarande vid möten och kunde därför nå full delaktighet i Steve Walkers 
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nivåkategorisering. Dock påpekades det att barnen inte var upplysta om syftet med möten. 
BBIC-Metoden i sig gagna möjligheten för delaktighet, men problemet menades vara att de 
vuxna bör beakta sitt sätt att bemöta och betrakta barn så att de kan komma till tals 
(Rasmusson et al, 2004). I en snarlik undersökning baserad på utredningstexter i Jönköpings 
län återfinns liknande resultat. Möjligheterna för delaktighet menas ha ökat med BBIC-
användningen, men i kommunerna befinner sig delaktighetsnivån steget under nivå tre (i 
Shiers delaktighetsmodell) vilket inte anses motsvara eller uppfylla barnkonventionens mål. 
Unga ses inte som aktörer och subjekt, och det spekuleras i att det kan bero på ett fokus på 
barnets bästa (sett som skydd/omsorg) istället för deras delaktighet sett som deras rätt att 
komma till tals. Detta leder till att unga istället framställs som objekt i utredningstexterna 
(Enell, 2009). I en nyligen skriven C-uppsats (2011) intervjuas barn om deras upplevelser av 
barnavårdsutredningar. Resultaten visar att en del unga uppnår den tredje nivån (i Shiers 
modell för delaktighet) samt att andra upplevde och uppnådde t.o.m. nivå 4 och 5. I likhet 
med flera andra studier (se nedan) är de relationella aspekterna till socialsekreteraren, viktiga 
för upplevelser av delaktighet snarare än kvalitén på informationen och mötets struktur 
(Törneman & Dagéreus, 2011). Vid socialtjänstutredningar angående familjerättsliga tvister 
undersöks hur barns perspektiv och delaktighet kan te sig i utredningsmötet (Eriksson & 
Näsman, 2011). Fokus är barn som upplevt våld och studien har utförts via intervjuer. 
Analysen utgår från en kvadratisk idealtyp där omsorgsprincipen står som motpol till 
delaktighetsprincipen och ett barnorienterat perspektiv ställs mot ett vuxenorienterat. Syftet 
med denna idealtyp är att synliggöra olika roller som vuxna kan tilldela barn. Angående 
bemötandet från utredaren menar författarna att utredarna mestadels behandlar barnen 
beskyddande vilket inbegriper begränsad delaktighet. Vidare menas att begränsad delaktighet 
har att göra med det bemötande (eller vuxenposition) som den vuxne signalerar, i detta fall 
omsorgsorienterat. Barnen behandlas till stor del som diskvalificerade vuxna. Detta tolkas 
som att barn inte ses som subjekt utan istället bemöts de av paternalism utan omsorg vilket 
innebär att de unga blir utan omsorg och delaktighet. Det återfanns också spår av delaktighet 
vilket knyter an till bemötandet professionalitet vilket beskrivs som mer jämlikt och 
barnorienterat (Eriksson & Näsman, 2011). I en annan undersökning granskas hur barns vilja 
och barns bästa framträder (utifrån intervjuer och akter) med anknytning till familjerätten. Det 
konstateras att förekomsten av de ungas uttalanden och viljeyttringar är begränsade i 
utredningen. Föräldrarnas konflikt menas bli dominerande och ses som det största hindret för 
ett barnfokus. Barnets bästa reflekteras i föreställningen om att barnet bör ha kontakt med 
båda föräldrarna, vilket bidrar till att barns röster inte får utrymme (Höjer & Röbäck, 2007).   
 

2.7 Från samhällsvård till öppenvård – ett axplock 
Via halvstrukturerade intervjuer undersöks delaktighet hos ungdomar placerade i ”särskilda 
ungdomshem” (Hermodsson & Hansson, 2005). För att förstå delaktighet utgår studien från 
”empowerment” och dess perspektiv på makt. Antonovskys begrepp Kasam ses också som 
viktigt för att förstå delaktighet. Författarna undersöker om lagen och målen om delaktighet 
efterföljs och kopplar resultaten till förekomsten av demokrati. Angående information och 
upplevelsen av delaktighet menar författarna att den är bristande för merparten av 
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ungdomarna vid placeringen, men några upplever det dock annorlunda. Under vistelsen 
uppger ca 70 % av ungdomarna att det inte är någon idé att uttala sig om saker för de tycker 
inte att personalen bryr sig. Hermodsson och Hansson (2005) menar att därigenom är både 
möjligheten att påverka och delaktigheten och demokrati begränsad. Strukturerade och mer 
individuellt anpassade regler anses kunna bidra till ökad upplevelse av delaktighet 
(Hermodsson & Hansson, 2005). I en undersökning om delaktighet utförd i Skåne län av 
barnombudsmannen konstateras liknande resultat. Undersökningen visar via enkät att ungefär 
50 % av de 77 ungdomarna upplevde att de inte kunde komma till tals och påverka i insatsen. 
Vidare visas bristande information och påverkan angående exempelvis behandlingsplaner 
(Barnombudsmannen, 2004).  

En studie om insatsen kontaktfamilj visar att de ungas upplevelser av delaktighet varit 
begränsad (Berg Eklundh, 2010). Genom akter samt intervjuer med barn och andra 
involverade, undersöktes de ungas delaktighet i processen utifrån Shiers delaktighetsmodell. 
Deras möjlighet att komma till tals, välja och utforma insatsen under utredningen var 
bristande. Det var de vuxna som bestämde och styrde, ibland i syfte att skapa kontakt med 
föräldrarna. I insatsen var det dock fler unga som uppnådde ökad delaktighet och kunde med 
kontaktfamiljen bestämma om tider och aktiviteter samt insatsens utformning. Det fanns spår 
av att delaktigheten ökade ju längre insatsen fortskred men det var mer tveksamt om detta var 
socialtjänstens förtjänst. Det menas vidare att om de unga fått vara delaktiga i tidigare skede 
så kanske de inte sett sig själva som problem i lika stor utsträckning (Berg Eklundh, 2010).   

Angående delaktighet i insatsen kontaktperson relaterat till möten med 
socialsekreteraren anses tonåringar vara mer delaktiga än barn. Tonåringarna är bättre 
informerade, mer delaktiga och kommer till tals mer än yngre barn. Deras åsikter registreras 
oftare i texter angående utvärdering och utredning i anslutning till insatsen (Andersson & 
Bangura, 2001). Att vara delaktig anses vara en faktor som påverkar hur avslut sker. 
Kontaktpersonsinsatsen avslutas oftare i samråd när en ungdom varit delaktig, i bemärkelsen 
själv varit drivande i processen att erhålla en kontaktperson (Teng, 2010). 
 

2.8 Ungdomars förståelse och upplevelse av delaktighet 
Oavsett kontext,(familjerådslag, utredning, placering) så uttrycker unga en koppling, mellan 
relationella aspekter till socialarbetare och förbättrad upplevelse av delaktighet (Bell 2011). 
Från ungdomars perspektiv verkar det finnas betingelser som de upplever vara viktiga för att 
delaktighet ska upplevas. Exempel på sådana är, att lyssna och förstå, och respekt i 
kommunikation. De värdesätter också att bli sedda som individer, att ha en förtroendefull, 
engagerad och accepterande socialarbetare, som är som en vän och jämställd (Claezon, 2004, 
Hermodsson & Hansson, 2005, Bell, 2011, McLeod, 2010, Eriksson & Näsman, 2011, 
Leeson, 2007). I en brittisk studie om barns upplevelser av delaktighet och empowerment i 
samhällsvård hittas liknande resultat, nämligen att unga värdesätter relationella aspekter som 
förtroendefulla, respektfulla, socialarbetare för att kunna uppleva delaktighet (Munro, 2001). 
De unga värdesätter tillit, att socialarbetaren accepterar ungdomen som individ, att lyssna och 
pålitlighet men detta saknas ofta i relation till socialarbetarna. Organisatoriska förutsättningar 
exempelvis tid borde skapas för att gynna relationella upplevelser och främja en kontinuitet i 
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kontakten med socialarbetare vilket de unga anses behöva men saknar. Dock ses utvecklingen 
inte trolig då mer mekanisk effektivitet som krymper socialarbetares handlingsutrymme 
eftersöks på grund av ekonomiska besparingar (Munro, 2001). Ytterligare en brittisk studie 
som undersöker upplevelser av delaktighet i samhällsvård och utredning genom kvalitativa 
intervjuer. Den fann att de unga värdesatte relationella aspekter hos socialarbetare (Bell, 
2002). Tillit ansågs vara centralt och var beroende av upplevelser av omtanke, pålitlighet, och 
tillgänglighet. Personliga egenskaper ansågs vara, vänlighet, ta den unga på allvar, humor, 
respektfull behandling, lyhördhet, och att vara fördomsfri i bemärkelsen inte kategoriserande. 
Ifrån ett anknytningsperspektiv menas det att relationen bidrar till att de unga blir och 
upplever sig mer delaktiga, genom att de internaliserar de mer demokratiska eller tillåtande 
relationella schematan (Bell, 2002). Anknytningsmönster som präglas av 
dominans/undergivenhet och relationer och situationer som aktiverar det anknytningsschemat, 
kan vara orsak till upplevelser av bristande delaktighet. Vidare kan anknytningsschemat 
stödjande/sällskaplig gynna delaktighet. I en uppföljningsstudie (se nedan, McLeod, 2006) 
undersöks närmare betydelsen av ordet vän och jämlike (McLeod, 2010). Ordet vän betyder 
för de unga att bli behandlad som en egen individ. Med vän menas också ärlighet trots 
eventuellt obekväma situationer. Pålitlighet sågs som en annan komponent i vän som i sin tur 
ledde till förtroende och ärlighet. Med vän menades också någon som kunde lyssna utan en 
massa frågor samt ibland dela med sig av egna tankar. Socialt och emotionellt stöd samt tid att 
lära känna barnet var också inbegripet i vän. Begreppet jämlike menas vara en effekt av 
maktskillnaderna emellan socialarbetaren och ungdomen. Att vara jämlik innebär ett försök 
att jämna ut maktbalansen från socialarbetarens sida genom att exempelvis stödja 
självbestämmande, inte prata över huvudet, och visa respekt. Dessa egenskaper bör ses som 
kompatibla med ett professionellt förhållningssätt. Tidsutrymme bör skapas organisatoriskt 
för ökad interaktion. Att behålla samma personal anses väsentligt för ungas välmående och 
för att behålla längre relationer (McLeod, 2010). 
 

 

2.9 Att lyssna 
Värdet av att lyssna och förstå är något som återkommer i många studier om ungas 
upplevelser av delaktighet (Eriksson & Näsman, 2011 Claezon, 2004 Rasmusson et al, 2004). 
Det som uppskattas kan vara möjligheten att diskutera sig fram, i vilket inbegrips att lyssna 
men även att respektera ungdomarnas åsikter (Hermodsson& Hansson, 2005). Upplevelsen av 
att bli lyssnad på kan bero på socialarbetarens bemötande. Unga kan bli bemötta som ett barn 
som håller på att blir vuxen, istället för ett barn som också är en person nu. I detta 
bemötande/förhållningssätt blir de unga inte tagna på allvar och deras kunskap och förmåga 
ifrågasätts vilket kan kopplas till brist på bekräftande (Eriksson och Näsman, 2011). 
Betydelsen av ordet lyssna kan vara olika beroende på om du är vuxen eller en ung person 
(McLeod, 2006).  I en brittisk studie om samhällsvård (LAC) baserad på enkäter och 
kvalitativa intervjuer utrycker de unga att betydelsen av ordet lyssna för med sig en respons, 
en reaktion, att utföra eller försöka göra såsom den unge önskade. Unga menas försöka 
bemyndiga (empower) sig och visa självbestämmande och bli delaktiga genom sina 
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konversationer med socialarbetarna. Att lyssna i socialarbetarnas perspektiv menas vara att 
respektfullt höra den unge på ett terapeutiskt stödjande vis. Två dimensioner menas kollidera, 
delaktighet - empowerment, samt respekt - en stödjande terapeutisk omsorg. (McLeod, 2006). 
Upplevelsen av att någon lyssnar kan också förstås som avhängigt en bra relation och 
upplevelsen av att någon lyssnar kan ta tid (McLeod, 2007).  
 

2.10 Effekter av delaktighet/relationer 
I en litteraturgenomgång av undersökningar angående samhällsvård samt utredningar med 
fokus på delaktighet och eventuella hälsoeffekter, visas att delaktighet kan ge positiva resultat 
(Vis et al, 2011). Psykologiskt välmående som självkänsla, självförtroende, kontroll och 
bemästrande kan förbättras vid upplevelser av delaktighet. Förklaringarna till förbättringen 
menas vara att delaktighet är terapeutiskt, att det leder till bättre insatser och beslut, samt att 
det hjälper de unga att upptäcka, förstå och se sin egen situation. Relationen med 
socialarbetaren, samt hur delaktighetsprocessen är uppbyggd att motsvarar den unges 
förväntningar, är viktigt för att uppnå hälsoeffekterna. Effekternas långtidsverkan är däremot 
oklar (Vis et al, 2011). Andra undersökningar visar på liknande resultat för själva 
hälsoeffekterna där relationen beskrivs som viktig för självkänslan eller upplevelsen av 
kontroll och förmågan att handskas med olika situationer (Munro, 2001, Besell, 2011, Bell 
2002).  
 

2.11 Utan upplevelser av delaktighet  

Brist på upplevelser av delaktighet i samhällsvård kan få unga att uppleva vanmakt, bristande 
självförtroende och självkänsla (Leeson, 2007, Besell, 2011). Vanmakten kan kretsa kring att 
inte bli involverad i beslut och att detta leder till tvivel över den egna kapaciteten. Den 
huvudsakliga orsaken kan vara att de unga ofta bemöts som icke-aktörer av socialarbetare och 
de får inte information eller möjlighet att komma till tals. Socialarbetarnas bemötande grundar 
sig i oro för att skapa ångest eller olust hos den unge (Leeson, 2007). Att ingen lyssnar eller 
bryr sig kan leda till upplevelsen av maktlöshet. Behandling av de unga via mekaniska regler 
och beslut som inte tar hänsyn till individens särart anses vara en bromskloss för den unges 
bemyndigande (empowerment) samt upplevelsen av att bli lyssnande till (Hermodsson & 
Hansson 2005).  
 

2.12 Motstånd och strategier  
Resultaten av kvalitativa intervjuer i institutionsvård visar att när makt upplevs som tvingande 
av unga och delaktighet/empowerment förskjuts, kan ungdomar visa tecken på försök till 
motmakt. Detta kan uttryckas genom att reaktionerna eller skeendet manipuleras vilket 
förklarades med de unga agerar i linje med de vuxnas föreställningar (stereotypisering), 
förväntningar på de unga, eller säger vad den vuxne vill höra för att uppnå egna mål. Andra 
reaktioner kan vara aggressivitet, våld mot sig själv och andra samt förnekelse. Detta kan bero 
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på ungdomarnas upplevelser av att bli kategoriserade, att inte ses som individer och deras 
ovilja att acceptera någon annans definition på vilka de är (Claezon, 2004). Kategoriseringen 
innebär också att unga känner sig mer utsatta, vilket innebär att de upplever att ingen lyssnar 
på dem eller visar respekt för dem som individer (Claezon, 2004). Liknande resultat fann 
McLeod (2007) i Storbritannien i relationen till en tidigare (kvalitativ studie (McLeod, 2006).  
Byte av samtalsämne, undvikande, aktivt/passivt motstånd, överdrifter, aggression, förnekelse 
var några av strategierna som användes. En orsak till ”motmakten” menas vara motstånd mot 
den vuxnes agenda och ett misslyckande av denne att se barnets perspektiv. Den primära 
orsaken till motståndet beskrivs som att ungdomarna inte uppfattar att socialarbetaren lyssnar. 
En bra relation anses leda till ”riktigt” lyssnande men tar tid att bygga (McLeod, 2007). Unga 
kan ses som aktörer och implementerar därmed olika strategier beroende på vad de vill uppnå 
(Eriksson & Näsman, 2011). Författarna delar upp strategierna i fyra idealtypiska sfärer: 1. 
”Vill vara delaktig” innefattar att barnet försöker använda upplevt handlingsutrymme för att 
uppnå strategiska mål. Barnet omfattar föreställningen om barn som delaktiga. 2. ”Nöjd som 
objekt” innefattar att vara lojal och acceptera föreställningen om att barn inte ska vara 
delaktiga. 3. ”Ovillig eller otillgänglig” kan beskrivas som motstånd och protestreaktioner 
mot utredaren/utredningen genom att till exempel inte medverka alls eller vara passiv 
alternativt tyst. 4. ”Missnöjd part” beskrivs som aktivt motstånd på grund av upplevelsen att 
inte bli lyssnad på eller ha möjlighet att påverka, och ger det tillkänna genom mer vokala och 
aktiva lösningar. Den första strategin används oftast när barn behandlas som ”delaktigt barn” 
eller ”beskyddat barn”. Dessa kategorier beskrivs som mer barnorienterade perspektiv som 
kan ha inslag av både delaktighet och omsorgsdiskurs. Resterande strategier sammanfaller 
med bemötandet diskvalificerad vuxen, som innefattar brist på delaktighet och utgår från ett 
mer vuxet perspektiv (Eriksson & Näsman, 2011).  
 
 

3 Teori 
 
Följande kapitel ämnar beskriva Habermas sociala teori och Robert Harts delaktighetsstege. 
Teorierna kommer att användas för att analysera empirin. Harts delaktighetsstege används 
även i uppsatsen för en förståelse av begreppet delaktighet.  

 
  

3.1 Jürgen Habermas sociala teori 
Habermas är en otroligt inflytelserik sociolog som menar att det moderna samhället och dess 
människor påverkas av rationaliteter. Framförallt är Habermas kanske känd för utvecklandet 
och konceptet av den kommunikativa rationaliteten, vilket han menar står i kontrast till den 
instrumentella rationaliteten. Habermas använde sig av bland annat dessa rationaliteter för att 
skapa en förståelse samt en kritisk teori om det moderna samhället (Ingram, 2010). 
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 Teorin valdes utifrån att den kanske kan förklara spänningsförhållanden i interaktionen 
mellan kontaktpersonen och ungdomen. Kontaktpersonen är socialtjänstens representant och 
därmed tillhörande systemet och den instrumentella rationaliteten. Kontaktpersonen borde då 
ha krav på effektivitet och funktionaliteten i uppdraget. Ungdomen befinner sig i livsvärlden 
med en kommunikativ rationalitet som utgångspunkt. Om det ska vara möjligt för 
kontaktpersonen att utföra sitt uppdrag, måste kontaktpersonen utgå från ungdomen och 
livsvärlden (jmf Ingram, 2010). Denna presentation är inte en fullständig återgivning av 
Habermas teori då detta skulle vara för omfattande och inte nödvändigt för studien. I avsnittet 
kommer jag redogöra för dialogens betydelse, samt systemet och livsvärlden, deras 
rationaliteter och vad det kan ha för konsekvenser. Begreppen kommer sedan att användas i 
analysen av studiens resultat med ett fokus på livsvärlden och systemet. 

3.1.1 Dialogens betydelse 

Habermas menar att språk är intersubjektivt, och kan också förstås angå icke verbal 
kommunikation genom symboler (Eriksen & Weigård, 2003). Habermas förhåller sig till 
språk med ett hermeneutiskt livsvärldsperspektiv och menar att förståelse och samförstånd 
endast kan ske genom en dialog med sig själv och eller andra (Ingram, 2010). Det är utifrån 
en förförståelsen vi kan börja förstå, men det är endast genom att engagera sig i en dialog som 
oundvikligt konstitueras av frågor som förväntar sig svar, som människor kan verkligen förstå 
och uppnå samförstånd med någon annan (Thomassen, 2010, Ingram, 2010).   

En del i dialoger är uttalanden som Habermas ser kopplade till giltighetsanspråk på 
sanning, riktighet, och äkthet/uppriktighet vilka är förbundna med olika ”världar” som 
människor förhåller sig till (Ingram, 2010, Månson, 2010). Giltighetsanspråk på sanning 
menas angå den objektiva världen (naturen, icke sociala) och knyter an till objekt och ett 
målrationellt (instrumentellt) förhållningsätt. Giltighetsanspråk på riktighet behandlar den 
sociala världen (samhället) och verkar normerande samt reglerande. Giltighetsanspråk på 
ärlighet/uppriktighet handlar om framställningen av sig själv (expressiva världen) och ens 
identitet, samt verkar (dramaturgiskt) i relation till andra. För att accepteras (anses legitimt) 
måste ett uttalande baseras i giltighetsanspråk, annars sker ingen kommunikation 
överhuvudtaget. Om inte anspråket tros av mottagaren blir det upp till talaren att bevisa 
giltighetsanspråken genom en gemensam argumentation (Månson, 2010 Thomassen, 2010 se 
bilaga 3). Genom giltighetsanspråksprocesserna och framförallt dialogen, är kommunikation 
inriktat på att nå en förståelse eller ett samförstånd, samt är därigenom kommunikativt 
rationellt (Månson, 2010).  

Ett idealtypiskt samtal som fokuserar på förståelse och samförstånd för med sig vissa 
förutsättningar eller regler, att det är fritt från tvång och fördomar, att det finns lika 
möjligheter att lyfta och ifrågasätta uttalanden, alla som ämnet angår får uttala sig och endast 
det bättre argumentet är av vikt (Ingram, 2010, Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta ideala 
samtal kan också belysas som fritt från makt, manipulation, rädsla, lögn, ideologi, osäkerhet, 
samt expertmakt (Alvesson & Sköldberg, 2008, Thomassen, 2010). Om tidigare nämnda 
betingelser förekommer leder det antingen till ett ifrågasättande av giltigheten eller ett 
samtalsupplösande. Det är som sagt endast det bättre argumentet som bör vara av vikt i målet 
att nå en gemensam uppfattning om vad som kan anses sant, riktigt eller äkta/uppriktigt 
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(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det ideala samtalet kan också beskrivas som en del i ett 
kommunikativt handlande baserat i den kommunikativa rationaliteten (jmf Alvesson & 
Sköldberg, 2008). 

 

3.1.2 Systemet och livsvärlden 

Utifrån två perspektiv, System och Livsvärld, försöker Habermas beskriva samhället och det 
sociala livet. Dessa skiljs åt av sina olika rationaliteter, organisationsprinciper samt 
handlingsfokus (Andersen & Kaspersen, 2003). Båda perspektiven organiserar och är 
ordningsskapande för människor samt nödvändiga i ett modernt samhälle (Thomassen, 2010). 
Livsvärlden ses som det primära och grundläggande organiseringssystemet (Finlayson, 2005). 
Systemet är avknoppat från livsvärlden, som med väsentligt ökad byråkratisering och 
kapitalism, inte förmådde att organisera människor enligt egna organiseringsprinciper 
(Månson, 2007).  
 

3.1.3 Systemet  

Systemet kontrolleras av styrningsmedier där de två primära är, ekonomi (marknad) och makt 
(stat) (Thomassen, 2010). Medierna opererar efter krav på funktionalitet samt effektivitet som 
påverkar och gör att människor förhåller sig till kraven (Andersen & Kaspersen, 2003). 
Relationer eller handlingar inom dessa medier präglas av anonymitet och saklighet (Månson, 
2010). Handlingar koordineras av institutioner och individer utan nödvändighet av principerna 
av rationellt motiverad konsensus kring, tolkningar av normer, situationer eller mål med 
handlingar. Systemet är effektivt i sin organisering av människor på grund av det inte behöver 
genomgå samma giltighetsprocedur som livsvärlden. Systemet präglas även av en brist på 
diskussion och samtycke (Andersen & Kaspersen, 2003). 
 

3.1.4 Systemet och dess rationalitet 

Rationaliteten som styr och koordinerar systemet förklaras som instrumentell samt strategisk 
(Finlayson, 2005), och den är baserad på ändamålsorienterat handlande (Månson, 2010). Det 
menas vara ett förhållningsätt som ser människor som objekt (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
Thomassen, 2010) Den instrumentella rationaliteten kan beskrivas som någon (individ eller 
institution) som handlar för att uppnå ett mål (Finlayson, 2005). Strategisk rationalitet kan 
förstås som en instrumentell handling som använder andra människor (som också anses 
förhålla sig instrumentellt) som ett led för att uppnå egna mål (Finlayson, 2005, Månson, 
2010). Handlingar blir därför icke språkligt resultatinriktade, till skillnad från livsvärldens 
språkligt förståelseinriktade handlingar (Månson, 2010). Eftersom förståelse inte är nödvändig 
och en objektsyn på människor råder, bäddar det för interaktioner som präglas av 
manipulation, hot, samt maktskillnader och dominansförhållanden (Thomassen 2010). 
Systemets och dess medier skapar en systemintegration som upprätthåller en viss social 
stabilitet (Andersen & Kaspersen, 2003, s. 434). Med systemintegration menas att människor 
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förhåller sig till varandra genom ett instrumentellt förhållningssätt (Andersen & Kaspersen, 
2003).  
 

3.1.5 Livsvärlden och den kommunikativa rationaliteten 

Med livsvärld hänvisar Habermas till människors sociala liv som inte präglas av 
institutionaliserad, byråkratisk formalitet eller ekonomiskt marknadstänkande (Finlayson, 
2005). I livsvärlden återfinns människans informella socialisering och relationer, som 
exempelvis familj, vänner och kultur. (Månson, 2010, Finlayson, 2005). Livsvärlden består av 
underförstådda antaganden samt bakgrundskunskap, som människor utgår ifrån och använder 
när de försöker förstå sig själva och världen omkring sig (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
Finlayson, 2005). Livsvärlden innefattar exempelvis vissa strukturella komponenter som 
personlighet, samhälle och kultur. Det är i livsvärlden som den kulturella och symboliska 
reproduktionen av samhället äger rum, och där traditioner förs vidare (Finlayson, 2005)  

Livsvärlden är bakgrunden som utgör möjligheten till en kommunikativ rationalitet 
(Thomassen, 2010). Livsvärlden är även beroende och använder sig av, denna språkligt 
förmedlade förståelseinriktade och samförståndsskapande kommunikation. Handlingar i 
livsvärlden baseras, som konsekvens av rationaliteten, på gemensamma uppfattningar av 
situationer, mål, normer och tankar om själva identiteten (Andersen & Kaspersen, 2003). 
Eftersom livsvärlden fungerar via den kommunikativa rationaliteten och stimulerar liknande 
förståelser hos människor, kan den ses bidra till att förhindra konflikter och konstituera 
samhällsordningen. Denna samhällsordning formas av de språkliga möten människor emellan 
i livsvärlden där det bildas (konsensus) gemensam förståelse av normer och värderingar som 
exempelvis bygger en social integration och solidaritet för människor. I socialisering mellan 
människor skapar rationaliteten även den personliga identiteten genom reflektion, samtal och 
jämförelser med andra. Kulturen och traditioner bibehålls och förändras genom den 
kommunikativa rationaliteten (Ingram, 2010, Thomassen, 2010). På så vis bildas också 
normer, värderingar och subjektiv mening (Eriksen & Weigård, 2003). Livsvärlden hjälps av 
rationaliteten genom att varje gång konsensus uppnås så reproduceras, ökar eller förnyas 
kunskap i livsvärlden (Finlayson, 2005).  
 

3.1.6 Kolonialisering av livsvärlden 

Systemet och dess instrumentella rationalitet tar dock över allt mer i samhället samt 
koloniserar livsvärlden genom exempelvis ett ökat behov av konsumtion och statliga 
styrinstrument. Övertagandet av livsvärlden innebär ett ersättande av den kommunikativa 
rationaliteten till den instrumentella. Den sociala integrationen försämras och konsensus är 
minimal. Kolonialiseringen påverkar livsvärlden och därmed människor i form av kriser 
genom exempelvis, försämrad solidaritet, känsla av meningslöshet, osäkerhet kring identitet, 
och bristande förtroende för politiska institutioner (Andersen & Kaspersen, 2003). Orsaken 
till dessa ”åkommor” menar Habermas bero på att människor behandlas som objekt via den 
instrumentella rationaliteten. Lösningen, anser Habermas, finns i erkännandet av den 
kommunikativa rationaliteten, samt att använda rationaliteten när den expressiva och sociala 
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världen är föremål för diskussion (Finlayson, 2005, Thomassen, 2010). Välfärds institutioner 
(exempelvis Socialtjänsten) och dess representanter kan ses som en del av systemet som 
inkräktar på människors i deras livsvärld (Ingram, 2010).  

 

3.2 Robert Harts delaktighetsstege 
Hart’s delaktighetsstege är ett verktyg som utvecklats för att synliggöra hur delaktighet kan te 
sig. En bakomliggande tanke är att vuxna bör eller behöver lära sig att lyssna, vägleda, stödja 
samt känna av när det är passande eller opassande att uttala sig. Det förstås som att vuxna inte 
ska göras osynliga eller bytas bort men däremot att de ska ha en stödjande roll gentemot de 
ungas perspektiv. De högre stegen som uppnås motsvarar en högre grad av deltagande på 
stegen. Det menas dock att delaktigheten inte måste vara högst upp på stegen utan unga ska ha 
möjligheten att välja själva i likhet med barnkonventionen. De tre första stegen betecknar inte 
(faktisk) delaktighet utan snarare en illusion av det. Delaktighet kan börja först vid steg fyra, 
och förutsätter i sig att fyra underliggande betingelser ska vara uppfyllda. Resterande steg kan 
förstås som olika former av delaktighet (Hart, 1992) 
 

 
Steg 1 Manipulation: En ung person har inte information om eller har inte förstått vad det är 
som behandlas eller sker, och därav förstår inte han/hon sina egna handlingar i relation till 
kontexten. Det kan även handla om att fråga eller erhålla information men inte berätta hur den 
sedan ska användas. Det är tillfällen då vuxna ”låtsas” som om unga är med i processer (Hart, 
1992).  
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Steg 2 Dekoration: Den unge används explicit för att framföra de vuxnas agenda, exempelvis 
genom att vara närvarande men inte själva ha vetskap om syftet (kontext) eller ges en chans 
att påverka själva situationen. Det är således aldrig uttryckt att den unge ska vara något mer 
än att användas för att tillgodose de vuxnas behov/föreställningar. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan steg 1 och steg 2 är att detta steg inte låtsas som om barnen är där för något 
annat än dekorationsändamål (Hart, 1992).  
 
Steg 3 Maskot: Detta steg exemplifierar situationer där det verkar som om den unge får 
komma till tals och medverka. Den unge har dock inget eller väldigt lite val i fråga om, 
ämne/situation, eller hur det ska framföras/behandlas, och i stort sett ingen möjlighet att 
formulera hans/hennes egna åsikter. Ofta tros situationerna (av vuxna) vara för barnets bästa 
(Hart, 1992).  
 
Steg 4 Information: Vid detta steg börjar tanken om ”faktiskt” delaktighet, men det förutsätter 
att fyra kriterier är uppfyllda (Hart, 1992).  
 
1. Den unge förstår syftet med situationen (projektet) 
2. Den unge vet vem som tagit beslut om varför de deltar 
3. Den unge har en meningsfull (inte en dekorativ) roll i skeendet 
4. Den unge deltar frivilligt efter att situationen (projektet) har förklarats och förståtts av  
    Honom/henne. 
 
Steg fyra angår situationer där den unge ”bara” fått information, men det handlar fortfarande 
om att vuxna beslutar, tar initiativ och styr. Exempelvis så tillsätts roller av vuxna (som 
visserligen bör vara funktionella och symboliskt relevanta) men unga har inte varit med och 
bestämt rollerna, eftersom dessa är tilldelade (Hart, 1992).   
 
Steg 5 Konsultation: Detta steg berör situationer där den unge blir tillfrågad om åsikter och 
dessa tas på allvar. Situationerna är kontrollerade och skapade av vuxna men de unga förstår 
situationen och kan påverka genom sina åsikter (Hart, 1992). Eriksson & Näsman (2011) 
menar att det är först vid detta steg unga behandlas som aktörer och således kan anses som 
delaktiga.  
  
Steg 6 Beslutsfattande, vuxnas initiativ: Detta steg kan ses som när sann delaktighet infinner 
sig. Beslutsfattandet är delat med de vuxna som dock initierar processen eller situationen 
(Hart, 1992).     
 
Steg 7 Barns initiativ och styrning: Detta steg syftar till att vuxna stödjer och möjliggör för 
unga att skapa situationer med varandra, som de unga sedan kontrollerar och styr. Det handlar 
således om att vuxna inte styr eller kontrollerar situationen utan de unga initierar och 
kontrollerar. Hart (1992) exemplifierar att det kan handla om ungas lekar som ibland får verka 
utan störning eller (hindrande) vuxna och deras styrning.    
 
Steg 8 Beslutsfattande, barns initiativ: Detta steg avser unga som tar initiativ till situationer, 
det vill säga startar och håller i processen, det är således deras vilja eller och idé som styr. 
Vuxna kan blandas in på ungas önskan men då som jämlik part och inte för att ta över eller 
styra situationen. Besluten som tas här präglas av att de delas med de vuxna (Hart 1992).   
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4 Metod 

 

4.1 Kvalitativ metod samt vetenskapsfilosofisk position  
För att uppnå studiens syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Den 
kvalitativa metoden kan beskrivas som en metod vars primära mål är att producera text som 
empiri som sedan analyseras (jmf Larsson, 2005). För att producera text/empirin har jag 
använt mig av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Dessa intervjuer fokuserar på att nå och 
försöka förstå respondenternas beskrivningar av ett fenomen eller tema utifrån deras 
perspektiv (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Den fenomenologiska vetenskapsfilosofiska 
positionen som jag försökt förhålla mig till i denna studie kan beskrivas som den verklighet 
som har betydelse är den som människor upplever (Kvale & Brinkmann, 2009). Positionen 
präglas av att försöka förstå och beskriva världen (eller fenomenen) som den upplevs av 
individerna, och ett åsidosättande av den egna förförståelse i syfte att nå respondenternas egna 
essentiella skildringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Om exempelvis en hermeneutisk position 
använts i studien hade fokus varit mer på tolkningen eller meningen av respondenternas 
utsagor, kopplat till helhetsbudskapet. Förförståelse om fenomenet och respondenterna är i 
denna position explicit och viktig (Kvale & Brinkmann, 2009). Den fenomenologiska 
positionen valdes av flera orsaker, dels för att syftet med studien är att fånga upplevelser men 
också för att jag upplever att de unga kan få sin röst hörd genom positionen då den fokuserar 
på exakta beskrivningar och kan således främja att barnets perspektiv lyfts fram. I studien är 
detta kanske mest märkbart i resultatavsnittet. Den kvalitativa metoden valdes alltså med 
tanke på syftet, men också för att nå vad respondenterna själva hade att säga. Kvalitativ metod 
kan ses som fördelaktig för att nå respondenters upplevelser (Esaiasson, 2007, Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 

4.1.1 Barnintervju 

Att göra barnintervjuer kan beskrivas som något som kräver vissa försiktighetsmått (Linblad, 
2008, Näsman & von Gerber, 2003). I studien har jag försökt förhålla mig till Linblads (2008) 
checklista för barnintervjuer. Listan kan sammanfattas med reflektion kring, nödvändighet av 
just intervjuer med unga för studiens syfte, etisk planering, metodologisk medvetenhet för att 
garantera vetenskaplig kvalitet, särskilt viktig anses rollen som intervjuare vara, och ifall att 
studien går att genomföra med barns bästa i tankarna (Linblad, 2008, s. 243). I detta ingår en 
mängd betingelser som exempelvis, trygghet, att balansera ojämlika maktförhållanden, att 
informera, skapa ett förståeligt sammanhang, samt se till att det är barnets röst som hörs och 
inte skapa intervjuareeffekt (Øvreeide, 2010, Linblad, 2008, Cederborg, 2005, Eriksson & 
Näsman, 2011, Näsman & von Gerber, 2003).  Jag har dock funnit att mycket av ovanstående 
sammanfaller med vad som kan anses vara en god utförd och etiskt korrekt livsvärldsintervju i 
kvalitativa sammanhang (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4.1.2 Urval  

I denna studie har fem respondenter intervjuats. Respondenternas åldersfördelning sträcker sig 
från 14-18 (Katalina-14, Tor-15, Lisa-16 Amanda-17, Marco-18). Löftet om konfidentialitet 
samt anonymitet upplever jag begränsa mig att beskriva respondenterna närmare än att, de har 
vissa liknande, men i huvudsak olika motiveringar till att erhållit kontaktpersoninsatsen. 
Respondenterna har till viss del en varierad etnisk och ekonomiskt bakgrund. I en vidare 
kontext har alla respondenterna dock haft kontaktpersonen i Stockholms län. I urval till 
kvalitativa undersökningar brukar det rekommenderas att man bör söka efter en variation i 
respondenter som teoretiskt kan leverera potentiellt varierande svar, för att i slutändan uppnå 
en teoretisk mättnad (Esaiasson, 2007). Jag upplever att jag uppnådde en tillfredställande 
variation av respondenter trots bekvämlighetsurvalet. Angående teoretisk mättnad är det 
mycket möjligt att fler respondenter skulle ge ytterligare nyanser. Det finns dock 
upprepningar och likheter i uttalanden vilket får mig att anse materialet är användbart.  
 

4.1.3 Avgränsningar  

Som beskrivet i definitionen av kontaktperson gäller studien insatsen som beskrivs i 3:6§ 3st 
Sol. Denna studie har haft en avgränsning i ålder från 13-19. Orsaken till detta var att fånga 
just ungdomars upplevelser av kontaktpersoninsatsen, och det är tonåringar som oftast brukar 
insatsen (Andersson & Bangura, 2001). En annan medföljande orsak är att jag upplever att 
intervjuer med yngre barn skulle krävt mer från mig som intervjuare. Lagparagrafen har dock 
inte en övre åldersgräns och kan hypotetiskt användas för vilken ålder som helst. Vidare har 
ungdomarna alla haft insatsen kontaktperson i Stockolms län, detta av rent praktiska skäl. 
Studien angår skeenden som hänt som mest 3 år tillbaka, vilket betyder att avgränsningen i tid 
är från 2008-2011. Ytterligare en avgränsning är att fokus för studien är det som händer inom 
insatsen, och mindre av vad som sker i fråga om insatsen i relation till socialtjänsten.  
 

4.1.4 Urvalsförfarande  

Mitt initiala förfarande var att kontakta socialtjänster i syfte att göra ett strategiskt urval. Detta 
var föga fruktbart och således fick jag söka respondenter på annat vis. Av de respondenter 
som återfanns i studien har 3 personer funnits via vänners bekanta, som är eller har varit 
kontaktpersoner, som i sin tur frågade ungdomen och dess vårdnadshavare om eventuellt 
deltagande i studien. De två andra ungdomarna som deltagit i undersökningen har funnits via 
dagverksamhet, där erbjudandet att delta sträckte sig till samtliga ungdomar vid två 
dagverksamheter. Således liknar min urvalsprocedur mer ett bekvämlighetsurval snarare än ett 
strategiskt urval (jmf Esaiasson, 2007). För att motivera respondenterna till att deltaga erbjöds 
även två biobiljetter. 
 

4.1.5 Intervjuguide  

Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide. Det betyder att frågorna i 
intervjun liknar ämnesförslag snarare än färdiga samtalsämnen (jmf Kvale & Brinkmann, 
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2009). Det betyder också att intervjuguiden ger utrymme för respondenternas egna teman som 
inte har en grund i mina föreställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom 
undersökningens syfte handlar om respondenternas upplevelser, och jag var intresserad av att 
lyfta fram barn och ungdomars perspektiv och inte mina fann jag det vara ett adekvat 
instrument. Tematiseringen av intervjuguiden baserades på vad jag uppfattat från tidigare 
forskning och teoretiska perspektiv. Exempelvis användes Harts delaktighets stege (1992) i 
konstruktionen av guiden. När jag konstruerade intervjuguiden försökte jag ställa förståeliga 
åldersadekvata frågor utan att vara paternalistisk. Konstruktionen utfördes med tanken att 
unga över 12 år kan anses förstå mycket som vuxna förstår under trygga förhållanden 
(Øvreeide, 2010). Intervjuguiden ändrades något efter den första intervjun då vissa 
formuleringar krävde förklaringar från min sida. Intervjuguiden blev därefter mer användbar 
och behövde inte ändras ytterligare.  
 

4.1.6 Intervjusituation  

Samtliga intervjuer tog mellan 35 och 75 minuter. Två intervjuer genomfördes på 
Socialhögskolan i Stockholm, en på telefon, och två på en dagverksamhet i Stockholm. Var 
intervjun tog plats bestämdes av ungdomarna men jag föreslog olika alternativ. Samtliga 
intervjuer spelades in med mp3, diktafon eller telefon. En del av respondenterna blev något 
tveksamma när de såg inspelningsapparaterna, men samtliga godkände dock användningen av 
dem och verkade inte bry sig om inspelningen under intervjun. Samtliga intervjuer gjordes 
med mig och den unge ensamma. Erbjudandet hade tidigare lämnats om den unge ville ha 
någon med sig men samtliga avstod. En trygg miljö var det jag hade i åtanke med dessa 
förfaranden, något som nämns vara av vikt vid intervjusamtal med barn (Näsman & von 
Gerber, 2003, Øvreeide, 2010, Lindblad, 2008). En av intervjuerna stördes något av att en 
hantverkare kom in i rummet. Övriga intervjuer skedde utan störande ljud eller människor. 
Innan intervjuerna började satt jag med den unge och pratade för att vi skulle lära känna 
varandra något. Detta förfarande var medvetet då Eriksson & Näsman (2011) menar att för att 
göra det tryggare och bekvämare för de unga krävs att forskaren är personlig och skapar 
kontakt (se även Linblad, 2008). Vidare försökte jag i denna och andra situationer förhålla 
mig till den unge som en medmänniska och ge dem utrymme för att beskriva sin verklighet. 
Eriksson & Näsman (2011) menar att det är viktigt att sänka sin status och försöka jämna ut 
maktövertaget vilket förminskar en upplevelse av underordning. Jag försökte göra detta under 
intervjuerna. Exempelvis blev en av respondenterna tyst under en intervju. Respondenten sa 
först osäkert att frågan inte förståtts, varvid jag erkände att jag förmodligen skulle tycka att 
den frågan var obegriplig om jag fick den. Efter detta släppte osäkerheten hos respondenten, 
som i fortsättningen sa till när en fråga upplevdes som svår. Efter en redigering av 
intervjuguiden fungerade frågorna bättre. Det blev ganska naturligt i intervjusituationerna att 
de unga fick utrymme. Det var deras verklighet och upplevelser som var av vikt, och mina 
åsikter och min förförståelse tonades ned i relation till den vetenskapsfilosofiska positionen, 
vilket kan ses gynna barns perspektiv (se Kvale & Brinkmann, 2009, Näsman & von Gerber, 
2003). Efter att ha lärt känna respondenten informerades han/hon om situationen (se bilaga 2). 
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Förutom de uppenbara etiska kopplingarna är information en förutsättning för att den unge 
ska kunna vara ett deltagande subjekt i intervjun (Eriksson & Näsman, 2011).  
Klargörande och fördjupande uppföljningsfrågor användes i intervjuerna för att följa sidospår 
och tydligöra redogörelser. Frågorna var av öppen karaktär, t ex Skulle du kunna berätta mer 
om…? Hur menar du då? Vad betyder det? (Kvale & Brinkmann, 2009). Sammanfattningar 
av respondenternas uttryck användes dels för att klargöra betydelser och sammanhang, men 
även för att bekräfta uttalanden (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Öppna frågor beskrivs även 
av en del forskare främja barnets perspektiv (Cederborg, 2005, Näsman & von Gerber, 2003). 
Sammanfattande uttalanden stimulerar unga att prata mer än direkta frågor enligt Øvreeide 
(2010). Ibland kan klargörande frågor vara på gränsen till tolkande eller styrande, exempelvis 
en fråga som, Kan det också bero på.... De klargörande, styrande eller tolkande segmenten av 
intervjuerna kan relateras till det som Eriksson & Näsman (2011) anser gynna ungas 
förståelse och meningsskapande genom ett bekräftande och utvecklande av tankar. Sådana 
segment bidrar till ökat aktörskap, det vill säga motverkar upplevelser av underordning. 
Intervjusituationerna krävde även att jag stundtals anpassade mitt språk (jmf Näsman & von 
Gerber, 2003) för att jag inte skulle betraktas som stereotyp vuxen. Intervjuerna avslutades 
med information om vad som skulle hända med intervjumaterialet och om den unge hade 
några frågor eller ville redigera något den uppgett. 
 
4.1.7 Resultat – materialbehandling 
Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna ordagrant (se Kvale & Brinkmann, 2009). 
En första indelning av materialet kopplades till intervjuguiden. Textmaterialet genomgick 
därefter en meningskategorisering. Huvudsakliga mönster färgkodades i empirin och 
utmynnade i kategorierna relationens betydelse, planering och genomförande, samt insatsens 
betydelse (jmf Larsson, 2005). Inom de huvudsakliga mönstren återfanns underkategorier 
bestående av beskrivningar som kan ses som ingredienser av huvudmönstret. 
Underkategorierna uppkom efter att ha använt en såkallad meningskoncentrering varvid de 
mer specifika temana visade sig (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Underkategorierna är valda 
utifrån att två eller fler respondenter uttryckte liknande upplevelser. Citaten i studien har till 
viss del redigerats dels på grund av meningskoncentreringen, men även för att öka läsbarheten 
och förståelsen. Jag har i denna process försökt behålla essensen i respondenternas uttalanden 
vilket jag hoppas förmedlas till läsaren. Efter resultaten sorterats efter huvudsakliga mönster 
och underkategorier analyserades materialet utifrån de teoretiska perspektiven. Hart´s teori 
har enbart analyserat huvudmönstret planering och genomförande. Habermas begrepp 
livsvärld och system har använts på hela resultatet och sedan har resultaten av den analysen 
kopplats till resultaten som uppkom med Harts delaktighetsstege.   
 

4.2 Etik  
Kvale och Brinkmann (2009) nämner fyra etiska områden som en forskare bör förhålla sig till 
i kvalitativa studier, nämligen informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 
forskarens roll. Det första etiska problemet jag stötte på var om det var nödvändigt för studien 
att jag intervjuade unga om ämnet eftersom studien möjligtvis skulle kunna skada dem. I 
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litteratur- genomgången kunde jag inte hitta någon studie som specifikt behandlade detta 
ämne vilket gjorde att jag ansåg studien nödvändig. Unga kan förstås som aktörer och inte 
omsorgsobjekt med rätt och kanske behov av att göra sin röst hörd (jmf Linblad, 2008). Den 
potentiella skadan bedömdes i relation till ovanstående som minimal för respondenterna. 

Andra etiska ställningstaganden har fått göras i relation till intervjuguiden och 
intervjusituationen. Jag har försökt att jämna ut maktförhållanden i intervjusituationen och 
skapa en trygg tillåtande miljö för den unge (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, Linblad, 2008). 
Etiken i intervjuguiden handlade delvis om att forma förståeliga och icke-kränkande frågor. 
Vad som är kränkande är omöjligt att veta i förväg. Med utgångspunkten att det var 
respondenternas livsvärld (upplevelser) utgick guiden och intervjun från öppna frågor för att 
minska intervjuareffekten och eventuell kränkning (Kvale & Brinkmann, 2009, Linblad, 
2008). En del platser och aktiviteter har utelämnats eller ändrats för att konfidentialiteten ska 
bibehållas. Respondenterna har fått fingerade namn i studien och ingen specifik information 
om dem har givits. Jag anser att ungdomarna får en röst i studien även om den är 
anonymiserad.  

Inför varje intervju har information om studien givits, bland annat hur information 
kommer att användas. Vidare har det poängterats att intervjun är helt frivillig och med det 
följer att frågor inte behöver besvaras och att intervjun kan avbrytas när som helst. Löfte 
lämnades att ingen skulle känna igen respondenterna i texten och deras svar var hemliga samt 
att inspelningarna skulle raderas efter transkribering. Det meddelades även att intervjun inte 
handlar om att leverera rätt eller fel svar. All information gavs för att försäkra att den unge 
visste vad deltagandet innebar och att söka informerat samtycke (jmf Linblad, 2008). Alla 
respondenter utom en har dessutom före intervjutillfället fått ett utskick (se bilaga 1) och 
skrivit på detta angående det informerade samtycket. Den respondent som inte fick utskicket 
(Marco) fick det förklarat över telefonen och samtyckte därefter. Vidare har det till alla övriga 
respondenter skickats en informations- och samtyckesblankett till vårdnadshavarna via vilket 
informerat samtycke erhållits. Då alla respondenter utom en var 15 år eller äldre, var det rent 
formellt inte nödvändigt med vårdnadshavarnas informerade samtycke (jmf Linblad, 2008). 
Jag ville dock undvika potentiella missförstånd mellan den unge och vårdnadshavaren och 
andra inblandade. 

Jag har försökt att vara grundlig i min redovisning av hur studien har gått till. Vidare 
förklarade jag min egen roll och sammanhanget i intervjusituationen för de unga för att 
undvika etiskt besvärliga eller oärliga situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). En potentiell 
etisk spänning kunde ha varit att vara för personlig, och nödvändigheten av att vara personlig 
för relationsskapandet (Eriksson & Näsman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2009). Det kunde ha 
lett till att jag uppfattades som en problemlösare eller samtalet som terapeutiskt. Genom att 
jag hade detta i tankarna och förklarade sammanhanget före intervjuerna, undveks denna 
spänning. Jag försökte att ha en medvetenhet om syftet och ämnet i studien för att inte ställa 
frågor som kunde vara etiskt besvärliga för de unga. 
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4.3 Validitet 
Med validitet menas att man undersöker det man avser att undersöka. För att uppnå hög 
validitet utförs ett kontinuerligt kontrollerande, ifrågasättande samt teoretiskt tolkande av 
resultaten. Det kan anses synnerligen viktigt att dubbelkontrollera uttalanden och empiri som 
framkommit i utsagor, då det kan förekomma brister i relation till minne, eller medvetet och 
omedvetet hemlighållande. Vidare anses forskarens hantverksskicklighet vara av vikt (Kvale 
och Brinkmann, 2009). Jag har i konstruktionen av intervjuguiden försökt förhålla mig till det 
som undersöks samt ungdomarnas potentiella förståelse. Som redan nämnts ändrades 
intervjuguiden då den inledningsvis visade sig vara komplicerad. I intervjusituationen 
försökte jag förhålla mig till respondenterna på deras villkor, genom att använda ett språk som 
inte var akademisk och inte fråga efter saker som respondenterna inte först nämnt. Vidare 
försökte jag ställa validerande frågor under intervjun för att se om jag förstått och kontrollera 
uppgifternas giltighet. Jag anser mig inte vara särskilt rutinerad som intervjuare men blivit 
något bättre i denna process. Det finns ett flertal beskrivningar som jag borde ha ställt 
följdfrågor till, något jag upptäckts i efterhand vid transkriberingen. Tyvärr har jag inte haft 
möjlighet att återföra resultaten och transkriberingarna till de unga för eventuell redigering. 
Vidare har jag försökt att vara ärlig i redovisningen och selektionen av citaten, något jag 
hoppas visar sig. Jag har också försökt att i alla situationer vara ärlig med hur jag tänkt och 
vad jag gjort i studien. Eftersom respondenterna självmant visade intresse för studien finns en 
risk att respondenterna är och att undersökningen fokuserar på en viss slags ungdom som 
erhållit kontaktperson och validiteten kan därigenom ha påverkas negativt. 

4.3 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas hur pålitlig en studie är. Tanken är då att undersökningen i teorin ska 
kunna upprepas med samma resultat av andra forskare. Särskilt transkriberingen, 
intervjuguiden och dess följdfrågor är föremål för diskussion angående reliabilitet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att konstatera det uppenbara är kvalitativa intervjuer mycket beroende 
av människorna som tillsammans skapar informationen i en viss kontext, så en exakt 
återgivning ser jag som omöjlig. Min transkribering av intervjuerna var ordagrann i början 
innan citaten senare ändrades för ökad läsbarhet. I intervjuerna användes två 
inspelningsapparater som fångade intervjuerna utan större störningar vilket medförde att jag 
kunde återge resultaten lättare. Möjligheten att låta någon annan transkribera för att jämföra 
citaten (vilket kunde ha ökat reliabiliteten) var tyvärr begränsad (Kvale & Brinkmann, 2009) 
Som tidigare nämnts har jag försökt och tror att jag har lyckats med att skapa en trygg miljö 
för respondenterna. Dessa miljöer har genomförts i avskilda rum utan störningar. Som redan 
nämnts stördes en intervju i 30 sekunder av en hantverkare. Dåliga inspelningar kan annars 
vara ett problem vid transkribering och för reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Angående 
intervjuguiden så försökte jag anpassa den genom att göra korta lättförståeliga frågor. När 
öppna frågor används kan det generera olika svar men jag tror intervjufrågorna kan vara en 
grund för en liknande studie med liknande respons, på grund av de liknande redogörelserna 
mina respondenter givit. I intervjusituationen kan ledande frågor leda till felaktiga resultat 
eller så kallad intervjuareffekt, särskilt i intervjuer med unga (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Som tidigare nämnts användes ibland tolkande frågor i ett försök att klargöra meningen i 
beskrivningar. Då jag alltid utgick från vad den unge sagt anser jag att det undvikits att styra 
intervjun. Huvudsakligen användes dock öppna frågor.  
 

4.4 Generaliserbarhet 
Naturligtvis gör jag inga anspråk på att resultaten i denna studie ska vara generaliserbara till 
en större grupp människor. Undersökningen har fokuserat på att kvalitativt nå 
respondenternas livsvärld vilket i sig kan ses försöka nå något specifikt, subjektivt, samt 
upplevelseorienterat (jmf Larsson, 2005, Kvale & Brinkmann, 2009). Undersökningen är 
menad att ge en inblick i fenomenet delaktighet i insatsen kontaktperson. Däremot tror jag att 
det kan finnas likheter i materialet som gäller för en del ungdomar i samma kontext. Den 
generalisering som kan vara mest aktuell för denna studie är den så kallade naturalistiska eller 
analytiska (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

5 Resultat 
  
I detta avsnitt presenteras de huvudsakliga fenomenologiska resultaten i studien utifrån 
respondenternas redogörelser. Citaten kan ses representera de generella spår av vad 
respondenterna har uttryckt. En respondents citat (Amanda) sticker ofta ut ur i mängden och 
kan i en del fall inte ses som representativ för vad andra uttryckt, vilket jag hoppas 
framkommer av redovisningen. Det första temat som behandlas är Relationens betydelse, följt 
av Planering och genomförande, och slutligen Insatsens betydelse.  

Resultaten inom avsnitten och deras relation till varandra är komplicerad. Den 
relationella betydelsen kan dock ses som en grund från vilken delaktigheten tar avstamp. Det 
komplicerade förhållandet i insatsen i kombination med delaktighet beskrivs av en respondent 
som följande: 
 

Tor: Allting e ändå uppdelat i olika delar, det här är en del, det här är en del lite längre 
bort, och sen i mitten är själva huvuddelen, sen på något höger eller vänster går alla 
delarna ihop. 

 

5.1 Relationens betydelse  
Resultatet av studien visar att relationen var av stor betydelse för upplevelsen av delaktighet. 
Alla respondenter utom en har uttryckt att relationen med kontaktpersonen är eller var bra. 
Vidare uppgav ungdomarna att när relationen var bra så främjades en upplevelse av 
delaktighet. Flertalet respondenter beskrev också motsatsen att en dålig relation begränsade 
upplevelsen av delaktighet.  

Tor : Vi blev som kompisar till slut… han var alltid där… jag kunde alltid säga vad jag 
tyckte och tänkte   
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Amanda: Hon brydde sig inte, hon skötte inte sitt jobb, man måste vara mer social för 
att jag ska lita på någon tror jag… vi gjorde bara det hon ville, det sög  

Nedan följer ”ingredienser” eller komponenter av vad ungdomarna upplevde bidrog till en 
upplevelse av delaktig relation. Ingredienserna kan ses som upplevelse-komponenter av något 
som antingen främjar eller begränsar delaktighet. 

5.1.1 Tillit 

Avsnittet kan ses som det första huvudspåret inom relationens betydelse. En viktig 
förutsättning för att upplevelsen av delaktighet ska uppstå, är att relationen med 
kontaktpersonen fungerar. Ungdomarna uppgav att relationen måste kännas trygg och det ska 
gå att lita på kontaktpersonen. En del respondenter uttryckte att dessa ingredienser var så 
viktiga att det inte gick att prata med någon utan dem. Tillit och trygghet i relationen uppgavs 
av flertalet respondenter vara det som främjar den unges delaktighet. Vidare uppgav en del 
respondenter att det inte går att utelämna tryggheten utan att förlora tilliten och vice versa. 
Dessa två relationella upplevelse-ingredienser uppgavs vara oskiljbara och nödvändiga för 
upplevelsen och möjligheten till delaktighet. På så vis utryckte respondenterna att dessa två 
ingredienser var en slags grundförutsättning för delaktighet i interaktionen med 
kontaktpersonen.  

Katalina: Det är jätteviktigt att kunna lita på en kontaktperson som man ska kunna prata 
med 

Lisa: Jag har lärt känna henne… så jag litar på henne nu… annars skulle jag inte berätta 
vad jag tycker.. 

Tor: Utan tryggheten hade det varit större chans att man inte vågat ta diskussioner för 
man inte visste vad som skulle hända… man måste känna personen innan man vågar 
fortsätta 

Ett flertal respondenter uppgav att fler komponenter behövdes för att uppnå och uppleva tillit 
och trygghet med kontaktpersonen. Ett par respondenter beskrev att ingredienserna, kan 
förstås som byggstenar för att uppnå tillit och trygghet. Det uppgavs även av ett par ungdomar 
att komponenterna var lika oskiljbara som tillit och trygghet och att de samverkade med 
varandra. Andra respondenter uttryckte att ingredienserna eller upplevelsen av dessa även 
kunde ses som viktiga i sig för att uppleva delaktighet. En respondent utryckte sig som 
följande: 

Intervjuare: Är det viktigt för att kunna säga vad man vill? 

Katalina: Tillit behövs för trygghet och vara mig själv och kunna snacka och så…. 

Intervjuare: Vad är tillit för dig? 

Katalina: Respekt för en eller jag vet inte, ja respekt, ärlighet, och någon som e där… 
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5.1.2 Ärlighet och ömsesidighet  

Avsnittet kan ses som det andra huvudspåret inom den relationella betydelsen, att relationen 
är ärlig och uppriktig och att relationen är ömsesidig som den är mellan kompisar. Ärlighet 
beskrev respondenterna både som gällande det kontaktpersonen uttalar och hur 
kontaktpersonen framställer sig själv.    

Marco: Ärlighet gäller allt men om man inte är polare på riktigt då kanske någon 
bestämmer över den andra 

Tor: Jag menar att vi var polare så jag såg det inte som han jobbade 

Katalina: Om någon är ärlig mot mig så e jag ärlig mot dem… vi är väl liksom 
kompisar 

Flera berättade om vikten av att relationen ”klickade”. En respondent menade att om 
relationen klickade kunde hon vara sig själv – även när hon mådde dåligt. Hon vågade visa 
och säga att hon mådde dåligt. Att relationen skulle klicka uttrycktes även av en del 
respondenter som en del i att bli som kompisar.  

Ungdomarna beskrev att detta också kunde hänga samman med tillit och trygghet. En del 
respondenter uppgav vikten av att kunna ”visa vem man är”. En respondent beskrev att det 
var viktigt att vara lika. En annan respondent uppgav att åldern kunde vara viktig. Att kunna 
skratta tillsammans och ha humor beskrev flera respondenter vara komponenter i att kunna 
klicka och vara som en kompis.   

Marco: Att bjuda på sig och ha humor det är viktigt att skratta tillsammans... att man 
hade en polare det var viktigt, viktigt för mig. 

Katalina: Vi är väl som kompisar… så hon berättar lite om sig själv, de blir bara 
konstigt annars… om jag inte skulle få veta något då skulle jag nog inte lita på henne.    

Andra respondenter framhöll även vikten av att ”bli sedd” och ”tagen på allvar”. Flera 
ungdomar uppgav att dessa ingredienser var en del av relationen, i betydelsen viktiga för tillit 
och trygghet. Flera ungdomar beskrev att viljan att delta i processer kunde bero på hur de 
upplevde sig bemötta och kopplade detta till de relationella ingredienserna. Vidare utryckte ett 
par ungdomar att kontaktpersonen inte skulle vara ”sträng”. Att inte vara sträng eller 
regelstyrd uppgavs av fler ungdomar främja en upplevelse av förståelse hos kontaktpersonen.            

Amanda: Att se mig… att vara kontaktperson är ett jobb men jag är en individ, en 
människa… hon förstod inte mig… hon var som en dålig kompis  

Katalina: Hon är ärlig mot mig eller i alla fall får jag ett ärligt svar. Då hon ger ett ärligt 
svar så det känns verkligen som ett seriöst svar… du vet tar mig på allvar… det känns 
verkligen som hon förstår mig 

Tor: Han var vettig också liksom, han kunde se förbi en del regler… alltså det kan vara 
innanför ramarna men att inte göra sån stor grej av det… då känns det som någon 
förstår …. Han hade hur stor förståelse som helst för en del grejer 



27 

 

De relationella ingredienser som hittills nämnts, nämligen tillit, ärlighet och ömsesidighet 
men även att bli sedd och tagen på allvar uppgav många respondenter också vara beroende av 
det nästkommande huvudspåret. 

5.1.3 Tid och engagemang 

Avsnittet kan ses som det tredje huvudspåret inom den relationella betydelsen. Upplevelsen 
av att kontaktpersonen brydde sig krävdes för att upplevelser av tillit samt trygghet skulle 
infinna sig i relationen uppger de flesta ungdomarna. Denna upplevelse, beskrev ett flertal 
respondenter, gynnas av kontaktpersonens engagemang, tid och uppoffringar. De flesta 
ungdomarna uppger att det dock krävs en längre period för att relationen ska utvecklas till en 
tillitsfull och trygg relation. En respondent uppgav dock att det inte behövdes tid utan att man 
”kände” på en gång. Angående engagemang så utryckte ett flertal respondenter att det 
tillsammans med andra komponenter bidrog till tillit. Andra respondenter beskrev upplevelsen 
av trygghet som beroende av ett upplevt engagemang hos kontaktpersonen. Upplevelsen av att 
kontaktpersonen bryr sig på riktigt var något som beskrevs av respondenterna som beroende 
av engagemang.  

Tor: Ju längre och bättre man lär känna någon desto mer litar man på någon desto mer 
vet man anledningen också… om man litar på någon från början då e det så stor chans 
att det går åt helvete i slutändan. Jag säger inte att man inte ska börja lita på folk men 
alltså, man ska låta det ta den tid det tar. 

Marco: Uppoffringar och tid att känna att man vet att kontaktpersonen bryr sig på 
riktigt, då var jag trygg… man känner att den är äkta och inte falsk du vet… då kan man 
bli polare 

Ett flertal respondenter uttryckte även värdet av tillgänglighet och pålitlighet som ingredienser 
i upplevelsen av att någon bryr sig. Ungdomar beskrev ingredienserna som en del i 
upplevelsen av engagemang. Detta uppgavs också främja upplevelsen av trygghet och tillit i 
kontaktpersonen.  

Tor: Någon som visar att de bryr sig.. om man ringer och ska träffas varje tisdag mellan 
12 och 20:00 på kvällen så kan man ringa söndag kväll och ses, och att den även ställer 
upp då. 

Katalina: Jag kan ringa henne mitt på natten sådär bara för å säga en sak eller ja för vad 
som helst, det har jag inte behövt göra men, hon skulle ställa upp hon skulle vara där… 
det känns tryggt. 

5.1.4 Om relationen brister 

När det de relationella aspekterna brister uppger flera respondenter att möjligheten till 
delaktighet begränsas. Flertalet av respondenterna uppgav att utan tillit och trygghet fanns det 
ingen riktig relation i meningen delaktig relation. En respondent uppgav att det kunde vara 
som att inte ha en särskilt bra kompis. Att inte vara som kompisar kunde innebära att 
relationen inte var jämlik och den unges egen delaktighet begränsades, ett par respondenter. 
Saknades tillit, ärlighet och engagemang i relationen saknades också viljan att påverka, 
uppgav respondenterna. 
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Amanda: Om hon hade velat engagera sig i mig skulle jag ha velat engagera mig 

Marco: Om man inte känner att någon bryr sig, så bryr man sig inte själv och då blir det 
liksom meningslöst att försöka bestämma… det blir bara tråkigt med allt 

En del respondenter menade att utan upplevelsen av att kontaktpersonen engagerar sig kan 
känslan av att ens människovärde och självkänsla förminskas. Att inte bli behandlad som en 
individ, kunde även bero på (som tidigare nämnts) hur sträng eller regelstyrd kontaktpersonen 
var. Att bli behandlad ”som ett jobb” uppgav respondenterna också påverkade hur väl man 
kom överens och att det begränsade dem i vad och hur de kunde uttrycka sig i insatsen. Det 
begränsade relationen även såtillvida att om den unge blev behandlad som ett objekt 
behandlade han/hon även andra som objekt. 

Tor : Man känner att man är ett kontrakt, de bara gör det för att man har svårare att 
prata med den, man har svårare att komma överens med den, svårare att vara med 
personen överlag, man får en helt annan relation till den, för om man ser nån bara som 
ett kontrakt då ser man inte människan då ser man bara ett papper. Om man själv blir 
behandlad som ett kontrakt då ser man också kontaktpersonen som ett kontrakt och inte 
en människa. 

5.1.5 Relationella ingredienser i form av råd  

Genom att ungdomarna förmedlade råd till vad kontaktpersoner kan och bör tänka på med 
sina kontaktungdomar för att de ska uppleva sig ”delaktiga”, det vill säga få vara med och 
bestämma, får vi en sammanfattning av de relationella ingredienserna. Flera respondenter 
beskrev förhållningssätt som kunde vara användbara för relationen. Uppriktighet och 
pålitlighet värdesattes av ungdomarna men det var också viktigt att kontaktperson visar 
respekt, omsorg och lyssnar. Andra respondenter beskrev att kontaktpersonerna skulle vara 
sig själv och se den unge som den är. Nästan alla tyckte att det var viktigt att kontaktpersonen 
frågade ungdomen vad den ville.   
 

Tor: Visa respekt och tålamod, oavsett hur ungdomens förflutna ser ut, även fast den 
har ett alkoholförflutet, drogförflutet, kriminelltförflutet, allt sånt…. glöm bort det 
gamla, tänk på vad som kan hända och se framåt, istället för att se på personen för något 
den har gjort i ett annat liv… se personen nu… lär känna personen du ser 

 

Amanda: Lyssna på ungdomen och inte bara tänka på sig själva, respekterar varandra, 
vara social och bry sig, fråga ungdomen vad den vill … om båda verkligen vill så kan 
det kanske bli bra 

 

5.2 Planering och genomförande 
Detta avsnitt ämnar beskriva hur respondenterna upplevde delaktighet i planeringen och 
utförandet av insatsen. Avsnittet är fokuserat på beskrivningar av hur ungdomarna har upplevt 
att interaktion gått tillväga. De relationella ingredienserna som tidigare beskrivits kan ses som 
grund för interaktionen i insatsen samt på så vis en del i detta avsnitt.  
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5.2.1 Att diskutera 

Ungdomarnas och kontaktpersonernas planering beskrivs av flertalet utgå ifrån 
kontaktpersonens förslag för att sedan utvecklas till diskussionsliknande samtal. En 
respondent sa exempelvis: Vi argumenterade oss fram oavsett vad det handlade om. 
Majoriteten av respondenterna uppgav att mönstret var likadant vid planeringen samt under 
genomförandet av insatsen. I genomförandet uppgavs att redan bestämda planer kunde 
förändras. Orsaken till förändringarna beskrevs av respondenterna oftast bero på ungdomarnas 
egna humör, vad som fick dem att må bra just då, eller en brist på ork eller lust att göra just 
den aktiviteten. Vidare uttryckte en del respondenter att kontaktpersonernas förhållningsätt 
var inriktat på diskussion. En respondent beskrev samtalet så här: Kontaktpersonen tar inte 
beslut… det liksom handlar om att se saker från olika perspektiv. När de nya aktiviteterna 
bestämdes beskrev ungdomarna att det oftast blev som de föreslog. Ungdomarnas 
beskrivningar visar att det även här var fråga om att i slutändan diskutera sig fram.  
 

Katalina: det kan vara förslag som hon ger som jag ibland tycker e jättebra och sen 
brukar jag säga vad jag vill göra…  jag föreslog Go-cart men det var tydligen för dyrt 
men hon föreslår nått så kommer jag med annat så … kompromissar vi...  

  

En respondent upplevde det annorlunda både i planeringen och i genomförandet. 
 

Amanda: Jag följde bara med henne vi planerade inte, hon frågade typ, ska du följa med 
till IKEA? Och jag gjorde det jag hade inte så mycket val liksom… jag tycker man ska 
fundera på om det finns något o göra innan man träffas så man vet innan man träffas 
vad man ska göra  

 
Information verkar inte upplevas som en bristvara i insatsen för respondenterna. Samtliga 
respondenter uttryckte även ett förgivet tagande om att få, och en nödvändighet om att veta 
vad som hände eller skulle hända i insatsen. En respondent uttryckte att det var självklart. En 
annan respondent menade att det vore omöjligt att ses utan information. Ett flertal uttryckte 
också vikten av att veta så de kunde bestämma sig för om de faktiskt ville. 
 

Katalina: Hon berättar alltid vad som händer… Det skulle vara jättekonstigt om jag inte 
fick reda på något. 

 
Att kontaktpersonen frågar vad ungdomarna vill var viktigt för flera ungdomar i relation till 
att kunna vara med eller delta i planeringen samt genomförandet. Flertalet beskrev att även 
om de kanske ville just det som kontaktpersonen nämnde så var frågan nödvändig för att de 
skulle uppleva sig delaktiga och känna att de hade ett val.  
 

Katalina: Jag kanske inte alltid har förslag… så hon är bra på det sättet hon har alltid 
något vi kan göra… men det betyder inte att jag inte bryr mig så det är bra att hon 
frågar…  jag vill att det ska bli roligt. 

 

En respondent uppgav att kontaktpersonen aldrig frågade henne. 
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Amanda: Hon frågade aldrig vad jag ville göra… det sög. 

 

5.2.2 Att ta kontakt och ge förslag 

Ett flertal respondenter berättade att i början var det mestadels kontaktpersonen som tog 
kontakt och lämnade förslag. Vidare uppgav ungdomarna att när de lärt känna 
kontaktpersonen tog ungdomarna mer kontakt och föreslog aktiviteter. En respondent menade 
att det nu mer var hon som föreslog aktiviteter. Genomförandet följde liknande spår där en 
respondent berättade att de först umgicks utifrån kontaktpersonens förslag, och att det sedan 
utvecklades till att aktiviteterna mer utgick från den unge/unga.  
 

Lisa: I början var det mest kontaktpersonen som pratade… hon brukade messa eller 
ringa och föreslå grejer… nej men nu hör jag av mig och liksom berättar mer vad jag 
vill göra. Hon ger fortfarande förslag och hör av sig, men jag med. Jag tror det var 
senast igår som jag fråga om vi kunde dra och yoga. 

 

Ett par respondenter beskrev att det kunde vara bra med förslag för man orkade eller ville inte 
alltid komma med egna förslag. Flera respondenter tyckte det var bra med förslagen för det 
gav dem idéer till aktiviteter som inte var lika ”destruktiva” som vad de var vana vid. Andra 
respondenter uppgav även att det kunde vara bra att kontaktpersonen gav förslag för att 
”fantasin” inte räckte till. 
 

Marco: Jag tycker att det var bra att det kom förslag. I den åldern så har man inte så 
mycket fantasi och det jag hade kommit på hade väl kanske, i alla fall i början inte varit 

särskilt bra för mig.   
 
Respondenterna beskrev även att de vid ett fåtal tillfällen grälat med sina kontaktpersoner. Att 
diskutera eller argumentera, uppgav en del respondenter, var ett sätt att lösa 
meningsskillnaderna. Flera respondenter uppgav att det var att deras åsikter togs på allvar som 
löste konflikten. Två respondenter nämnde att de vid enstaka tillfällen ”bråkade” med sina 
kontaktpersoner. Andra respondenter beskrev också skeenden med mindre konflikter i 
insatsen.  
 

Tor: Ibland så började vi bråka sen kom vi fram till någonting… hade han inte lyssnat 
på mig eller jag på honom hade vi aldrig slutat bråka… man kommer ju inte överens 
med alla, alla dagar… alla som har en kontaktperson måste veta att man kan bråka med 
den, skrika och säga saker som man inte menar och sen lösa det efteråt  

 

Lisa: Det löser sig om hon lyssnar… du vet… försöker förstå liksom  



31 

 

 

5.2.3 Vad händer när vi träffas?  

Ungdomarna uttrycker att de utför väldigt spridda aktiviteter i insatsen. Uttalanden berör 
aktiviteter som bio till att vara med om utomlandsresor. Fler nämner aktiviteter som bowla, 
bio och att fika. En del respondenter räknar även skolan som en aktivitet i bemärkelsen något 
man gör med kontaktpersonen.  
 

Tor: Vi har gjort allt möjligt, fikat, bowlat, fiskat, gått på fotboll… spelat fotboll… åkt 
utomlands... spelat biljard fikat, simmat, hjälpte mig i skolan…  allt möjligt liksom 

 
Respondenter utrycker att aktiviteterna bör vara ”roliga” eller ”meningsfulla” för att 
ungdomen ska önska att delta. Vidare uppgav de flesta respondenterna att aktiviteterna oftast 
var roliga och/eller meningsfulla. Meningsfullheten eller önskan att delta uppgav en del 
respondenter skulle hjälpa dem att förmå sig själv att vara delaktig i aktiviteterna samt i 
planeringen med kontaktpersonen. Andra ungdomar uppgav att det blev meningsfullt eller 
roligare om de upplevde att det fanns ett val eller att de kände att de utförde och planerade 
tillsammans med kontaktpersonen. Ett par ungdomar uttryckte att en rolig eller meningsfull 
aktivitet även kunde bero på det egna humöret. Andra respondenter beskrev att det kunde bli 
meningsfullt och roligt att sitta och prata med eller bara träffa kontaktpersonen. 
 

Lisa: om det är tråkigt då vill man inte göra vissa saker… det är lättare när man 
tycker något är roligt… men som skolan, att hon är där… det gör det lättare, det 
blir roligare och känns ok.  

 
Tor: man måste känna att det ger något också för att orka bry sig… man måste 
kunna vara med o känna efter.   

 

5.3 Insatsens betydelse för respondenterna 
Många respondenter beskrev hur insatsen hade hjälpt dem eller hjälpte dem nu. 
Respondenterna utryckte inte en direkt koppling till upplevelsen av delaktighet, utan 
beskrivningarna är kopplade till insatsen som helhet. Citaten har avidentifierats på grund av 
konfidentialitet.   
 

5.3.1 Förändring 

Ett flertal ungdomar beskrev att de hade haft vissa beteende- och färdighetsförändringar i 
relation till insatsen. Ett flertal respondenter uppgav att de inte var lika ”struliga”. Många 
respondenter beskrev att de hittat andra vänner och aktiviteter som inte var ”dåliga för dem”. 
Två respondenter uppgav att de inte söp lika mycket. En respondent uppgav förbättringar med 
att handskas med pengar. En annan respondent beskrev att denne inte slog saker och 
människor längre. Ett par respondenter tyckte att skolan gick bättre än förut.  
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Klarar av att sköta pengar och reagera annorlunda när jag blir arg så jag inte gör mig 
själv illa. Jag har hittat andra grejer att göra istället för att supa. Jag slår inte lika mycket 
längre. Efter ett tag så släppte man alla sådana saker 

 
Nästan alla respondenter uttryckte mentala förändringar. Flera av respondenterna uppgav att 
de hade mognat. Ett par respondenter uppgav att de kunde hantera sina ”besvärliga” känslor 
bättre. Flertalet uppgav att de hade utvecklat ett större självförtroende. Ett par respondenter 
beskrev även att de inte var lika osäkra och rädda. Andra respondenter uppgav att de trodde 
mer på sig själva. Flertalet ungdomar beskrev även att de mådde bättre överlag.     
 

Jag känner mig starkare… jag tror jag har mognat… mitt självförtroende har blivit 
starkare 

 
Jag är inte lika osäker eller rädd, jag klarar av saker bättre… jag mår bara bättre 

 
Jag vet inte jag tror mer på mig själv liksom… jag har sett en ny sida av livet 

 

6 Analys av resultaten 

 
I denna analys Resultaten att undersökas utifrån Harts delaktighetsstege. Analysen kommer 
även att undersöka resultaten med Habermas begrepp livsvärld och system såsom beskrivet i 
teoriavsnittet. 

 

6.1 Harts delaktighetsstege 
Utifrån interaktionen och beslutsprocessen i planering samt genomförande verkar de unga 
mestadels uppleva den delaktighet som beskrivs i steg 8, Barns initiativ – Gemensamt beslut, i 
Harts delaktighetsstege, se kapitel 4. Denna tolkning baserar jag på resultaten som angår dels, 
att det ibland tas samt finns en möjlighet till initiativ (förslag), samt att besluten tas 
tillsammans med den vuxna genom exempelvis kompromisser eller argumenterande. Det 
verkar även som om den unges vilja har lika stor (eller större) betydelse jämte 
kontaktpersonen, med tanke på att planerna kan förändras beroende på exempelvis hur den 
unge mår. Delaktighetsnivån är inte konstant och jag menar inte att interaktionen och 
ungdomarna alltid befinner sig på steg 8. Upplevelsen och möjligheten till delaktighet i 
interaktionen blir exempelvis större över tid. Resultaten visar att de unga inte initierar 
(föreslår) så mycket i början. Däremot uppgav merparten av ungdomarna att de alltid fått 
information och frågor om vad de vill göra och vad som sker, vilket liknar steg 5, 
Konsultation. Detta steg kan för övrigt beskrivas som det första steg där unga ses och 
behandlas som aktörer och delaktiga. Det verkar således som om upplevelserna kring 
interaktionen börjar på en nivå där de unga kan betraktas som delaktiga, enligt 
delaktighetsstegen.  Ett annat exempel i resultaten är att de unga verkar välja hur mycket de 
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orkar eller vill påverka (eller initiera) i planering och genomförande. vilket jag tolkar som att 
det är valfritt hur pass mycket den unge deltar, något som är en av förutsättningarna i 
delaktighetsstegen.  

En respondent (Amanda) skiljer sig från de andra. Beskrivningarna av den ungas 
upplevelser av delaktighet i insatsen faller inom ramen för vad jag tolkar att vara behandlad 
enligt delaktighetssteget 3, Maskot. Den unga var nära att hamna på steg 4, Information, i 
stegen, det steg då unga kan ses börja bli delaktiga. Den unga har, erhållit information, förstår 
syftet, vet vem som tagit beslutet, deltar frivilligt men respondenten har inte en meningsfull 
roll i planeringen och genomförandet. Skeenden i planering och genomförande verkar ha 
utgått från kontaktpersonens intressen. Kontaktpersonen frågade inte den unga vad hon ville 
vilket leder till att respondenten inte valt eller kunnat formulera sina egna åsikter och hon har 
därmed behandlats och bemötts som en maskot.  
 

6.2 Habermas 
 

6.2.1 Den relationella betydelsen 

Att relationen har betydelse för respondenterna och deras upplevelse av delaktighet kan 
förklaras utifrån livsvärlden. I livsvärlden sker människors informella socialisering samt där 
återfinns relationer som exempelvis vänner. Respondenterna uttrycker att en delaktig relation 
med kontaktpersonen är att uppleva en ömsesidighet samt att vara som kompisar. Habermas 
menar att livsvärlden är en plattform för samförstånd och argumentation samt hemvist för den 
kommunikativa rationaliteten. Det är också en bakgrund som möjliggör konsensus, social 
integration och solidaritet. Den gemensamma förståelsen och solidariteten verkar vara vad 
många respondenter uttrycker med ömsesidigheten och vänskapen. Det bör vidare förstås att 
den kommunikativa rationaliteten för med sig att båda parter måste delta för att nå konsensus. 
Respondenterna beskrev till exempel upplevelser av att bli förstådda och lyssnade till, 
respekterade, och att de klickade med kontaktpersonen som delar av de relationella 
ingredienserna. Det var också viktigt att bli behandlad som en kompis. Vikten respondenterna 
lägger vid att kontaktpersonen ska vara ärliga och uppriktiga kan förstås som att ungdomarna 
uppskattar att kontaktpersonerna förhåller sig till livsvärldens kommunikativa rationalitet som 
kräver en avsaknad av lögner och manipulation. Den kommunikativa rationaliteten för med 
sig ett förståelseinriktat samspel med ungdomarna som utmynnar i en gemensam förståelse 
över vad som diskuteras. Detta innebär också ett förhållningsätt inriktat på förståelse och ett 
kommunikativt handlande. En respondent illustrerar detta på följande sätt: Kontaktpersonen 
tar inte beslut… det liksom handlar om att se saker från olika perspektiv. Det verkar således 
som respondenterna och merparten av kontaktpersonerna förhåller sig till livsvärlden i sitt 
verklighetsskapande. 

Många av de relationella upplevelserna kan även beskrivas som att kontaktpersonerna 
ska giltiggöra sina anspråk. Exempelvis uppger många respondenter att upplevelsen av att 
någon bryr sig är viktigt. Om de unga inte tror på kontaktpersonens implicita anspråk på att 
bry sig (accepterar giltighetsanspråket) måste kontaktpersonen bevisa detta. 



34 

 

Kontaktpersonerna kan då bevisa, eller visa, att de bryr sig genom att exempelvis vara 
engagerade, tillängliga och/eller pålitliga. När kontaktpersonen visar dessa ”egenskaper”  så 
blir kontaktpersonen bekräftad som äkta/ärlig av ungdomen och har giltiggjort sitt implicita 
giltighetsanspråk. Ungdomen har då uppnått en förståelse av vem personen är och att 
kontaktpersonen bryr sig. Interaktionen förutsätter också att kontaktpersonen förstår/förstått 
att det är viktigt för ungdomen att han/hon engagerar sig samt är tillgänglig och pålitlig, vilket 
kan ses som ett samförståndsorienterat kommunicerande. Detta kan även ses som ett exempel 
på ett icke verbalt symboliskt kommunicerande med en koppling till vad Habermas menar är 
den expressiva världen med dess dramaturgiska handlingar. Giltighetsanspråket som ska 
uppfyllas i denna värld är äkthet/ärlighet i framställningen av sig själv. 

Respondenterna beskrev att avsaknaden av en bra relation kan begränsa delaktighet. 
Denna avsaknad verkar vara kopplad till en upplevelse av systemet och dess rationalitet. Att 
vara sträng och regelstyrd kan, utifrån Habermas, förklaras som en mer instrumentell 
behandling av ungdomarna vilket tillhör systemet. Det betyder vidare att ungdomarna 
används för att uppnå ett mål och är inte inriktat på förståelseinriktad kommunikation med 
ungdomarna, vilket kan speglas i ungdomarnas beskrivning att utan regelstyrda behandlingen 
och upplevelsen av att någon är sträng så känner de sig mer förstådda. Vidare uppger 
respondenterna att när de blir behandlade som ett jobb begränsas delaktigheten och bidrar till 
att betrakta kontaktpersonen som ett jobb. Utifrån Habermas tankar om systemet kan det 
förklaras som att en behandling utifrån en instrumentell rationalitet, vilken innebär att 
människor ses som objekt. Vidare medför en behandling via systemet ett upplösande av 
livsvärlden till förmån för ett förhållningsätt baserat på den instrumentella rationaliteten. Med 
andra ord koloniserar systemet livsvärlden och ersätter den kommunikativa rationaliteten med 
den instrumentella. En förekomst av systemet och dess rationalitet medför även en brist på 
samförstånd och diskussion om hur verkligheten är beskaffad vilket kan förklara den 
begränsade upplevelsen av delaktighet vid dåliga relationer med bristande relationella 
ingredienser.  
 

6.2.2 Planering och genomförande 

Respondenternas beskrivningar av delaktigheten i interaktionen med sina kontaktpersoner i 
planering och genomförande tolkar jag som en förekomst eller likhet med ideala samtal. Det 
verkar som respondenterna har lika möjligheter att framföra budskap. De diskuterar och 
kommer fram till gemensamma beslut och en gemensam förståelse, kort sagt de för dialoger. 
Det borde betyda att det finns en underliggande kommunikativ rationalitet i kommunikationen 
och en strävan av samförstånd. Denna strävan till samförstånd är endast möjlig inom 
livsvärlden och med den kommunikativa rationaliteten. En sådan kommunikation som nämnts 
vore omöjlig utan livsvärlden med dess bakgrundsförståelse. Det kan vidare förstås att 
interaktionen inte påverkats av systemets fallgropar såsom dominansförhållanden, lögner eller 
maktpåverkan.  

Amanda, den respondent vars upplevelser skiljer sig från de andra ungdomarnas, kan 
ses som ett exempel på en behandling utifrån systemet och dess rationalitet. Respondenten 
fick aldrig en fråga om vad hon tyckte och tänkte i relation till planering och utförande vilket 
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kan tolkas som icke-förståelseinriktat handlande. Habermas förklarar att handlingar i systemet 
inte behöver ha konsensus kring tolkningar av exempelvis situationer och mål, och de präglas 
av en brist på diskussion. Kontaktpersonen verkar ha fokuserat på uppdragets genomförande 
och därmed effektivitet och funktionalitet, snarare än att uppnå ett samförstånd eller 
konsensus vilket kan ses som ett uttryck för en instrumentell rationalitet, ett perspektiv med 
hemvist i systemet. 

Exemplet kan också förstås som ett exempel av systemets kolonisering av livsvärlden. 
Respondenten uttryckte i likhet med andra ett perspektiv som utgick från livsvärlden. 
Kontaktpersonens utgångspunkt i systemet och användandet av en instrumentell rationalitet i 
interaktionen med respondenten kan ses som en behandling av den unge som ett objekt. 
Denna objektsbehandling kan ha gett upphov till känslorna av meningslöshet som 
respondenten beskrev angående interaktionen med kontaktpersonen. 

 

6.2.3 Insatsens betydelse 

I avsnitt 5.3, Insatsens betydelse för respondenterna, beskriver ungdomarna att de upplever 
förbättringar i exempelvis självförtroende och att de mår bättre. Andra säger att de har mognat 
men ingen vet riktigt hur. Livsvärlden är enligt Habermas det ställe där den personliga 
identiteten skapas genom socialisering och den kommunikativa rationaliteten. En effekt av att 
befinna sig i livsvärlden kan vara ett utvecklande av den personliga identiteten i ett 
kommunikativt socialiserande med andra och jämförandet med kontaktpersonen. Det kan 
vidare förstås att förbättringarna kan handla om en social integration, det vill säga att de unga 
genom socialisering integreras in i samhället och dess normer genom att uppnå en gemensam 
förståelse med kontaktpersonen om samhällets normer. Dialogerna inriktade på förståelse och 
samförstånd och den kommunikativa rationaliteten kan även i denna kategori betraktas som 
bidragande till ungdomarnas upplevelse av mening. 
 

6.3 Hart och Habermas – en syntes 
En hög delaktighetsnivå i Harts teori verkar också innebära en förekomst av livsvärlden och 
den kommunikativa rationaliteten. Det verkar även som en delaktighetsnivå som Hart menar 
är en falsk delaktighet (maskot) motsvarar en behandling utifrån systemet och dess 
instrumentella rationalitet. Detta får mig att anse att en hög delaktighet för de unga innebär att 
de och kontaktpersonerna förhåller sig till livsvärlden där de genom de förståelseorienterade 
handlingarna och rationaliteten kan vara mer delaktiga. Systemet och den instrumentella 
rationaliteten verkar begränsa ungdomarna i delaktighetsutövandet.  
 

6.4 Jämförelse med tidigare forskning 
Det har tidigare visats att kontaktpersonsinsatsen uppskattas av ungdomar samt att relationella 
egenskaper värdesätts, vilket liknar den här undersökningens resultat (jmf Andersson & 
Bangura, 2001, Teng, 2010). Den relationella betydelsen för upplevelse av delaktighet har 
kunnat konstateras i andra kontexter och på så vis skiljer sig inte denna studies resultat från 



36 

 

dessa kontexter (jmf Munro, 2001, Bell, 2011). Till skillnad från en del andra undersökningar 
upplever de flesta i denna undersökning att de hade en bra relation (Munro, 2001). 
Relationella ingredienser som exempelvis tid har visats sig betydelsefull för att utveckla en 
relation vilket denna undersökning också visar (jmf McLeod, 2007, Munro, 2001). Tid kan 
också bidra till att bygga en lyssnande relation (McLeod, 2007) vilket respondenterna i den 
här studien uppgav som viktigt och något som de upplevde fanns. Likaså visar sig tillit, 
engagemang och att vara som en vän i likhet med denna studie vara viktiga för relationen och 
upplevelsen av delaktighet (jmf McLeod, 2010, Bell, 2002). Ungdomarna uppgav i den här 
undersökningen att de hade en bra delaktig relation med kontaktpersonen. Detta kan 
möjligtvis förklara varför resultaten inte innehåller spår av motmakt. Bristen på uttryck för 
motmakt kan bero på att kontaktpersonerna ser barnets perspektiv (jmf McLeod, 2007). Det 
kan också förklaras med att de unga i huvudsak återgett vad Eriksson & Näsman (2011) 
beskriver som delaktigt barn.  

Motmakt kan ses som något som uppkommer när den unge blir kategoriserad och inte 
blir behandlad som en individ, vilket respondenterna i denna undersökning liksom Claezon 
(2004) menar vara begränsande för delaktighet. Det ska dock påpekas att en respondent 
uppgav att hon blev behandlad som ”ett jobb” och uttryckte även begränsade upplevelser av 
delaktighet i likhet med Claezons resonemang (2004). Delaktighetsnivån i Harts stege var 
också lägre för Amanda än de andra ungdomarna i studien och liknar mer resultaten i andra 
studier, t ex Rasmusson et al (2004).  

Delaktigheten för merparten av ungdomarna utifrån Harts delaktighetsstege kan sägas 
vara bättre i denna undersökning och kontext än de undersökningar som jag redogjort för, 
exempelvis Rasmusson (2004) och Hermodsson & Hansson (2005). Det verkar således som 
denna studies resultat skiljer sig från tidigare forskning där det finns en större spridning i 
upplevelse av delaktighet men framför allt lägre upplevelser av delaktighet (jmf Eriksson & 
Näsman, 2010, Enell, 2009, Bergh Eklundh, 2010). Ett intressant resultat är att delaktigheten 
verkar bli högre desto längre insatsen fortgår vilket liknar vad Berg Eklundh (2010) har funnit 
angående insatsen kontaktfamilj. Respondenterna upplever att insatsen som helhet kan betyda 
både beteendemässiga och mentala förbättringar. Beskrivningarna angående de mentala 
förbättringarna liknar psykologiska vinster som forskare menar att delaktighet i kombination 
en bra relation kan generera (Besell, 2011, Vis et al, 2011). Syftet med insatsen kontaktperson 
som enligt socialsekreterarna, ska vara lindrande för den unges livssituation. Förefaller 
uppfyllas i den här studien, enligt de förändringar som respondenterna anger i avsnitt 5.3.1 
(jmf Andersson & Bangura, 2001). Vidare kan resultaten i studien för alla unga utom en (som 
dock är en för mycket) ses uppfylla både barnkonventionen samt de lagliga kraven på 
delaktighet i insatser (jmf Mattson 2008).  

 
 

7 Resultatsammanfattning och diskussion  
 
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka ungdomars upplevelser av insatsen 
kontaktperson med fokus på delaktighet. Frågeställningarna för att uppnå syftet berörde hur 
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ungdomars upplevelser av delaktighet kan se ut i insatsen kontaktperson, hur ungdomar kan 
uppleva att delaktigheten främjas eller begränsas, och betydelsen som insatsen kontaktperson 
kan ha för ungdomarna. Resultaten summeras först utifrån den fenomenologiska analysen 
vilken representerar ungdomarnas perspektiv och sedan följer en kortfattad anknytning till de 
teoretiska perspektiven. 
 Diskussionen förs om jämförbarheten av resultaten i den här studien med tidigare 
forskning. Delaktigheten, metoden och värdet av att undersöka de ungas upplevelser 
diskuteras och slutligen ges förslag till framtida undersökningar. 
 

7.1 Resultatsammanfattning 
I planeringen och genomförandet av aktiviteter med kontaktpersonen kan de unga uppleva sig 
delaktiga genom diskussioner kring aktiviteterna. I dessa inbegreps också att de får frågor och 
får ge förslag om aktiviteterna i insatsen. Hur meningsfull eller rolig en aktivitet upplevs kan 
också avgöra viljan att deltaga. Upplevelsen av att vara delaktig är beroende av en bra relation 
med kontaktpersonen, vilket merparten av de unga upplevde. Det som främjar delaktighet är 
ingredienser i relationen med kontaktpersonen såsom tillit, ärlighet och ömsesidighet samt tid 
och engagemang. Det som kan begränsa delaktighet kan förstås som en avsaknad av de 
relationella ingredienserna. Avsaknaden av en relationell ingrediens såsom en upplevelse av 
bristande engagemang kan göra att tillit inte upplevs i relationen. De relationella 
ingredienserna kan förstås som beroende av varandra.  

Utifrån de teoretiska perspektiven upplever ungdomarna det högsta steget i Harts 
delaktighetsstege (steg 8). De väljer omfattningen på delaktigheten själva och befinner sig inte 
alltid högst upp men går aldrig under steg 5, konsultation. En respondent hade konsekvent 
bristande delaktighet och hade inte en meningsfull roll i processen. Därmed blev hon 
behandlad som steg 3, en maskot i insatsen. Denna respondent uppgav också att relationen 
med kontaktpersonen var dålig och den unga kände sig behandlad som ”ett jobb”. Den 
livsvärldsbaserade kommunikativa rationaliteten och förekomsten av ett störningsfritt 
diskuterande samtal mellan den unge och kontaktpersonen motsvarar de höga nivåerna i Harts 
delaktighetsstege. Respondenten som blev behandlad utan delaktighet, som en maskot, blev 
även behandlad via systemets instrumentella rationalitet, fick sin livsvärld koloniserad och 
upplevde meningslöshet. Ungdomarna förhåller sig till livsvärldsperspektivet och därav följer 
deras betoning på de relationella komponenterna. Att möta ungdomarna med ett 
förståelseinriktad kommunikativt förhållningsätt och diskutera sig fram till gemensamma 
förståelser i insatsen kan anses främja delaktighet. Förekomsten av systemets instrumentella 
rationalitet i interaktionen med ungdomarna verkar däremot begränsa deras delaktighet. 

Insatsens betydelse är dels att ungdomarna kan uppleva en delaktig relation med 
kontaktpersonen, men även att de upplever mentala och beteendemässiga förbättringar. 
Insatsen som helhet utan specifik koppling till delaktighet kan få unga att uppleva exempelvis 
ökat självförtroende, att må bättre, att ändra destruktiva vanor, till exempel sluta slåss, supa 
mindre, bli mindre osäker, att inte vara ”struliga”. 

Ungdomarnas förbättringar kan bero på ett kommunikativt rationaliserat socialiserande 
med kontaktpersonen i livsvärlden, som bidrar till utvecklandet av en personlig identitet och 
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solidaritet. Med detta följer både förståelse av sig själv i relation till andra och förståelse av 
samhällsnormer.  

7.2 Diskussion 
Studiens resultat verkar skilja sig avsevärt från andra kontexters resultat angående 
förekomsten av delaktighet (jmf Eriksson & Näsman, 2011, m.fl.). Den tidigare forskningen 
som redogjorts för i studien kommer ibland från avsevärt annorlunda kontexter än insatsen 
kontaktperson. Exempelvis utgår flera av studierna från organisationer och myndigheter 
medan kontaktpersonsinsatsen kan anses relativt oberoende dessa (jmf Svedberg, 2005, 
Prop.1979/80:1). Ett flertal studier härstammar från en anglosaxisk kontext med ett 
barnavårdsystem som skiljer sig från det svenska. Utifrån dessa betingelser bör direkta 
kopplingar med den tidigare forskningen göras försiktigt. Denna studies resultat utmärker sig 
genom att upplevelsen av delaktigheten är hög för ungdomarna vilken gäller merparten av de 
intervjuade (Jmf Rasmusson et al, 2004).  

Det är kanske just kontexten som slutligen gör denna studie relevant eftersom 
sammanhanget är annorlunda än andra kontexter i den sociala barnavården. Genom att 
insatsen är annorlunda tycks många av de aspekter som unga menar bidra till ökade 
upplevelser av delaktighet infrias. Resultaten i denna studie pekar exempelvis framförallt på 
förekomsten och vikten av en bra relation med den unge för att delaktighet ska upplevas. 
Relationen förutsätter exempelvis att den vuxne tar sig tid och visar engagemang för att de 
unga ska kunna uppleva sig delaktiga. Förutsättningarna för relationsskapandet i andra 
kontexter kan ses vara mer begränsade än i kontaktpersonsinsatsen (jmf Munro, 2001).  

Resultaten av den höga förekomsten av upplevelser av delaktighet enligt 
delaktighetsstegen i denna studie, kan möjligtvis bero på det tidigare beskrivna 
bekvämlighetsurvalet. Det kan finnas en möjlighet att urvalet blivit snedfördelat och att 
studien i huvudsak undersökt ungdomar vars delaktighet och relation med kontaktpersonen 
varit god. Det finns säkert fler exempel på ungdomar som i likhet med Amanda inte upplever 
sig delaktiga och haft en dålig relation. Det bör dock påpekas att den relationella betydelsen 
för upplevelsen av delaktighet var något som beskrevs av alla ungdomarna i intervjun. 
Habermas teori påverkar definitivt hur resultaten kan betraktas. Habermas teori är onekligen 
väldigt komplicerad och det är lätt att förlora nyanser vilken gör att analyserna möjligtvis kan 
betraktas godtyckliga. Teorin kan anses vara idealiserande och kan anklagas för att inte ta 
hänsyn till maktskillnader mellan människor. Maktskillnader och maktspel som i denna 
undersökning till stor del handlar om vuxnas överordning, skulle möjligtvis ha synliggjorts av 
exempelvis Foucaults maktteori, vilket skulle nyanserat analysresultaten. Foucaults teori 
skulle möjligtvis visa att makt och normering återfinns i alla relationer och att det inte alltid 
handlar om att försöka förstå varandra. 

Studiens resultat bör också ses i relationen till vad det är den potentiella delaktigheten 
handlar om. En studie som undersöker en annan kontext, exempelvis en ungdoms delaktighet 
i beslut om hans/hennes framtida boende hos föräldrar eller i fosterhem, får sannolikt andra 
resultat än om en delaktighet handlar om att bowla eller fika. Med det sagt så är insatsen 
kontaktperson mer komplex än att ”bara” fika. De unga befinner sig ofta i socialt utsatta och 
problematiska situationer när insatsen tillsätts vilket illustreras i studien med de upplevda 
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förändringar som de unga uppgett. Intressant i relation till föregående resonemang är att 
respondenterna är mer benägna att vilja delta om de tycker att det verkar meningsfullt eller 
roligt, vilket möjligtvis är en fingervisning om varför delaktighet visar sig svårt att uppnå i 
andra sammanhang.  
 En fundering är om kontaktpersonsinsatsen kan fungera som en slags språngbräda för att 
uppnå delaktighet för unga. Det kan vara en kontext där de unga kan ta beslut, påverka och 
vänja sig vid att vara agerande subjekt. Jag tänker att de unga kanske inte har haft möjlighet 
till delaktighet genom en bra relation med kommunikativa mönster, och tidigare bemötts mer 
instrumentellt via systemet. Det visar sig dock i denna studie att upplevelsen av delaktighet 
och relationen i insatsen inte behöver vara bra eller kommunikativt rationell. En effekt av ett 
fokus som inte ser de unga, en objektssyn där de förpassas till att vara ett ting som ska 
behandlas. Att de unga uttrycker att de känner sig behandlade som ”ett jobb” och önskar bli 
sedda när de blivit bemötta enligt systemet och den instrumentella rationaliteten anser jag vara 
fullt logiskt. Relationen upplevs dålig när systemet är förhärskande vilket kan anses vara fullt 
förståeligt. Hur skulle en människa kunna lita på någon som betraktar honom/henne som ett 
objekt och inte har ett genuint intresse av individen som person? I förlängningen kanske alla 
vuxna, kontaktpersoner eller inte, borde fråga sig själva om de interagerar med en ung person 
för att uppnå ett eget mål eller för att försöka förstå individen. Den här studien antyder att om 
den vuxne verkligen vill och bryr sig borde denne möta ungdomen vid den horisont de unga 
uttryckt att de förhåller sig till, nämligen livsvärlden. Det kan då finnas en chans för de unga 
att bli delaktiga och uppleva en bra relation, men det måste finnas en acceptans eller ett 
förhållningsätt hos den vuxne där han/hon inte diktatorisk bestämmer vad som är, utan kan 
diskutera eller på annat sätt kommunicera med den unge hur verkligheten kan vara beskaffad. 
Oavsett om ungas upplevelser och möjligheter till delaktighet ses ur Habermas perspektiv, 
visas i studien att relationen är viktig för de unga och avgörande för deras upplevelser av 
delaktighet. Det borde därför vara viktigt att de vuxna ställer sig frågan om en bra relation är 
möjlig, om denne är beredd att investera den tid och engagemang som krävs. Till slut finns 
det bara ett rimligt svar, nämligen att de vuxna bör investera i en bra relation med unga då det 
är svensk lag och en mänsklig rättighet att unga ska få möjlighet att vara delaktiga i det som 
angår dem. 

Denna studie har försökt att lyfta fram de ungas perspektiv på hur upplever av 
delaktighet kan te sig i insatsen kontaktperson. Vikten av att göra ungas röster hörda visar sig 
kanske framförallt i de ungas värdering av en bra relation till kontaktpersonen. Jag anser att 
det är viktigt att framtida undersökningar också försöker förmedla och förhålla sig till vad 
unga anser är viktigt relation till insatsen. En framtida undersökning skulle möjligtvis kunna 
undersöka en större grupp av unga genom enkäter med öppna frågor för att potentiellt försöka 
fånga en större variation eller bredd i upplevelser av delaktighet i insatsen. Det skulle även 
vara intressant att undersöka hur kontaktpersoner förhåller sig till de relationella 
ingredienserna samt hur de arbetar, och om de är medvetna om att de unga har rätt att vara 
delaktiga i insatsen. Det vore fantastiskt om de flesta ungdomarna som innehar insatsen 
upplever den som de flesta unga i denna studie gjort. Troligtvis så finns det flera som inte 
upplever denna insats så bra som dessa ungdomar. Fler undersökningar och en ökad förståelse 
och kring insatsen kan vara nödvändig för att lyfta fram de ungas röster om sin situation. 
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Bilaga 1 

 

Till vårdnadshavare och ungdomar 

 

Hej. 

Jag heter Simon Lewis och studerar till socionom på Socialhögskolan i Stockholm. Den här terminen 
ska jag skriva en examensuppsats. Denna uppsats handlar om hur ungdomar kan uppleva delaktighet i 
insatsen Kontaktperson. Därför söker jag nu 4-5 ungdomar som kan tänka sig vara med som experter i 
min undersökning. Jag säger experter för jag anser att det är just ungdomarnas upplevelser, åsikter och 
kunskap om detta ämne som är viktigt.  

 
Undersökningen ska göras med hjälp av kvalitativa intervjuer. De här intervjuerna liknar vanliga 
samtal men om (den unges) tankar kring delaktighet. Till exempel möjligheten att säga vad man 
tycker. Det finns inga rätt eller fel svar. Det är (den unge) som är expert, och (hans/hennes) tankar som 
är viktiga. 

 

Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen. Intervjuerna tar ungefär 1timme och 
spelas in på band, svaren kommer sedan användas i uppsatsen. Intervjun kan avbrytas när som helst 
det känns obekvämt, det är frivilligt att ställa upp.  

Undersökningen är helt anonym och konfidentiell. Alla inspelningar kommer att raderas 
efteråt. När svaren skrivs i uppsatsen kommer det inte gå att se vems svar det var. Det betyder att 
ingen kommer att få veta vem som bidrog med tankarna. Det här erbjudandet är skickat till ett flera 
ungdomar med kontaktpersoner. Ingen utom jag kommer veta vilka som deltar eller inte.  

 
Mina förslag på tänkbara platser för intervjun är ett tyst rum på ett bibliotek eller kanske ett lugnt café. 
Era egna förslag eller idéer om intervjuplats är mycket välkomna. Framförallt ska det vara en plats där 
den unge känner sig trygg. Om det känns tryggare att ha någon med sig (till exempel en förälder) går 
det bra.  

 

Som tack för hjälpen får ni som deltar 2 biocheckar. 

Om ni (ungdomar och/eller vårdnadshavare) har några frågor kring undersökning tveka 
inte med att kontakta mig.  

 

Tack på förhand! 

Mvh Simon Lewis 

 

Informerat samtycke: med informerat samtycke menas att de som studien angår har fått information 
om vad undersökningen handlar om, hur materialet kommer att användas och sedan (förhoppningsvis) 
samtycker till att delta.   

 

Underskrift och datum:  

 

Ungdom:__________________________Vårdnadshavare:__________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Introduktion 
• Förklara att det är en uppsats och att det handlar om upplevelser av delaktighet, att det 

tillhör ett skolmoment.  
• Förklara hur och vilka som kan komma att läsa, att intervjun är frivillig, att frågor inte 

behöver svaras på att det inte finns rätt och fel svar, samt att det är anonymt. 
• Fråga om den unge fortfarande vill bli intervjuad. 

 
 
Kontaktperson  
Hur började det med KP för dig kan du berätta? 
Hur känner du över att ha en KP?  
Vad är viktigast med en KP? Kan du beskriva?  
Hur kan det se ut för dig om en KP inte skulle vara bra? 
Skulle du kunna berätta hur kontakten (relationen) är mellan dig och din kontaktperson?  
 
Planering av aktivitet (delaktighet)  
Hur gick det till när ni skulle bestämma er för vad ni skulle göra? 
Kan du berätta hur mycket du fick veta om när och vad ni skulle göra? 
Hur kunde du påverka? 
Skulle du kunna berätta hur ni brukar komma överens om vad ni ska göra när ni träffas? 
Var det något du kände skulle varit bättre/sämre? 
 
I aktivitet (delaktighet)  
Skulle du kunna berätta hur det ser ut när ni träffas (utför Aktiviteter)?  
Vad brukade ni göra, visste du varför?  
Kan du berätta hur du tycker beslut tas när ni träffas?   
Kan du berätta hur det kan gå till när ni pratar och bestämmer saker under tiden ni träffas? 
Var det något som känner skulle varit bättre/sämre? 
 
Kontaktperson i och under aktiviteter (delaktighet)  
Vad kan kontaktpersoner tänka på för att ungdomar ska ha möjlighet att bestämma  
Vad är det som gör att det finns möjligheter till att få veta saker och själv bestämma? 
Vad är viktigast med en Kontaktperson och att planera och bestämma?   
Skulle du kunna ge tips till Kontaktpersoner på vad de kan tänka på, för att ungdomar ska 
känna att de kan ta för sig, bestämma.  
 
Avslut…. 
Finns det något mer du vill berätta om som vi missat?  
Finns det något som du känner att du inte vill ha med? 
Informera om vad som händer nu. 
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Bilaga 3 

 

Habermas tabell 

Idealtypisk 
Talhandling - samt 
dess funktion 

Implicit 
Giltighetsanspråk 

Vilken ”värld”-samt 
”verklighet”  
uttalandet angår 

Handlingar/rationaliteter 

Konstaterande -
levererar ”fakta” 

Sanning yttre världen 
(naturen) 
Objektivt verklighet 

Teleologisk/ 
ändamålsorienterat – 
instrumentell/strategisk 

Regulerande - Att 
skapa och bibehålla 
relationer mellan 
människor 

Riktighet Social värld/ 
samhället eller vår 
värld – Normativ  

Normativt reglerande 
handlingar 

(uttrycksfull)- att 
framställa 
individens  
upplevelser 
(subjektiv) 

Ärlighet/Äkthet 
(Sannfärdighet) 

Expressiv - Subjektiv  
individens inre värld  

Dramaturgisk handling-
Hur individen utrycker 
och framställer sig själv 
för andra genom 
rolltagande 

Gemensamt för alla 
talhandlingar.  

Begriplighet Språket - 
intersubjektivitet 

Kommunikativ rationalitet 

Figur 2. Tabellen är baserad på tabeller i Månson, 2010, Andersson, 2003, samt utifrån skrift från Thomassen, 
2010.  

 

 


