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Abstract 
The aim of this study was to look into why children receive the interventions contact person 

and contact family. This was done by studying case-files. The main questions were: 

- How common is it that there are reasons for the intervention linked to parents and 

which are the most common?  

- How common is it that there are reasons for the intervention and problems linked to 

children and which are the most common? 

- Is there any indication of connections between reasons, age, gender or type of 

intervention? If so, what are the connections? 

The main results of this study were that most of the children lived with a single mother, often 

with a weak social network, and in need of relief. It was more common that reasons were 

linked to children then parents and the most common reasons indicated a need for an extra 

adult. The most frequent problem related to children were externalizing behavior. 

Connections among children were found between; externalizing behavior and gender; age and 

type of intervention; amount of problems, age and type of intervention.  
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Inledning 

Denna studie har som syfte att utifrån socialtjänstens beslutsunderlag undersöka varför barn 

får kontaktfamilj och kontaktperson. För att uppnå syfte och undersöka våra frågeställningar 

används kvantitativ metod samt aktstudie. Inledande ges läsaren en kort bakgrund om 

kontaktinsatsen som mynnar ut i problemformulering, syfte och frågeställningar. Sedan 

presenteras tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter; Bourdieus teori om 

den institutionaliserade familjen (1995) samt Sunessons tankeram (1981) om 

socialsekreterares arbetsmetod. Näst beskrivs studiens metodologi och genomförande följt av 

en presentation av studiens resultat. Studiens material analyseras sedan med hjälp av tidigare 

forskning samt teoretiska verktyg under separata avsnitt. En diskussion samt förslag på hur 

fortsatt forskning kan bidra till ökade kunskaper om insatsen avslutar studien. 

Om kontaktfamilj/kontaktperson 

Kontaktfamilj- och kontaktpersonsinsatsen är idag en av de vanligaste barnavårdsinsatserna i 

Sverige (Berg Eklundh, 2010; Teng, 2010). Det var i och med att socialtjänstlag 

(1980:620)(SoL) trädde i kraft 1982 som socialtjänsten fick en lagreglerad möjlighet att 

erbjuda insatsen i syfte att utöka socialtjänstens förebyggande arbete. Innan detta var 

insatserna som kunde liknas vid kontaktfamilj/kontaktperson i det närmaste av övervakande 

typ (Berg Eklundh, 2010). Insatsen regleras idag genom 3 kap 6§ SoL och kategoriseras som 

bistånd till ”livsföring i övrigt” i 4 kap 1 § SoL. 	  

Insatsen är en av de stödinsatser socialtjänsten erbjuder och ämnar verka förebyggande 

(Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Den är frivillig och är ett arbete som inte kräver 

särskild yrkeskompetens av de som tillsätts som kontaktfamilj/kontaktperson. Av förarbetena 

framgår även att insatsen inte ska fungera som en utredningsresurs för socialtjänsten, heller 

inte ges i allt för tunga ärenden (Prop. 1979/80:1). För uppdraget ges 

kontaktfamiljen/kontaktpersonen ett arvode, detta varierar utifrån hur omfattande och 

krävande uppdraget bedöms vara (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).	  	  

Från starten 1982 ökade stadigt det antal barn som fått insatsen fram till år 2004 då antalet 

nådde sin kulmen (Socialstyrelsen, 2005). Det året hade cirka 22600 barn 

kontaktperson/kontaktfamilj. Under kommande år var siffrorna något lägre, år 2012 hade 

19200 barn insatsen (Socialstyrelsen, 2013). För att göra omfattningen mer begriplig bör 

tilläggas att det är ett barn i varje genomsnittlig skolklass som någon gång under sin uppväxt 
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haft kontaktperson/kontaktfamilj det vill säga 3 % (Vinnerljung & Franzén, 2005).  

Insatsens historiska utveckling 	  

Man kan se spår av insatsen kontaktfamilj/kontaktperson så långt tillbaka som till de första 

barnavårdslagarna som kom år 1902 (Berg Eklundh 2010, Andersson, 1992). Under 60-talet 

kom lagstiftning som möjliggjorde en insats som kallades övervakare, det skulle vara en 

förebyggande åtgärd av råd- och stödgivande art (Berg Eklundh, 2010). Övervakarens 

uppgifter var bland annat att stödja barnets utveckling och uppmärksamma 

levnadsförhållanden. Övervakarinsatsen kunde tillsättas mot klientfamiljens vilja, 

kontrollinslagen var starka och även rapporteringsskyldighet fanns (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001). 	  

Industrialismen under 1900-talet i Sverige förändrade samhällets struktur (Berg Eklundh, 

2010). Många flyttade till städerna där jobben fanns, och i och med detta förändrades 

familjeformerna. Även om den traditionella kärnfamiljen fortfarande var vanligast kom 

ombildade familjer att bli allt mer förekommande. Behovet av en insats såsom 

kontaktfamilj/kontaktperson kan förklaras genom ovan nämnda förändringar i samhället, då 

dessa exempelvis bidrog till att många familjer bodde utan släktnätverk på orten.  	  

Lagstiftaren till insatsen betonade att arbetet kräver stor respekt för den enskilde, och en 

kontinuerlig medvetenhet hos socialtjänsten kring risk för beroendeförhållanden mellan dem 

själva och den hjälpsökande familjen. Lagstiftaren menade att detta var avgörande för 

gynnsamheten. Kontrollinslagen var borta då insatsen inte längre skulle användas som en 

utredningsresurs för socialtjänsten. Även rapporteringsskyldigheten försvann, dock inte den 

generella anmälningsskyldigheten som regleras i 14 kap 1§ SoL (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001).  

Problemformulering	  

Forskningen kring kontaktinsatsen är begränsad, särskilt när det gäller insatsens effekter 

(Andersson & Bangura Arvidsson, 2001; SOU 2009:68; Vinnerljung, Brännström & Hjern, 

2011). En longitudinell registerstudie har gjorts på knappt 15 000 barn (Vinnerljung, et al, 

2011). Studiens resultat visar att barn som har kontaktinsats verkar löpa högre risk för 

ogynnsam utveckling än barn med jämförbar bakgrundsdata som inte fått kontaktinsats. 

Författarna menar dock att det inte är troligt att insatsen har skadlig effekt, utan att resultaten 
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snarare beror på att det finns bakgrundsfaktorer de ej kunnat observera. Samtidigt 

problematiseras insatsen:  

”Men det är också troligt att frånvaron av positiva resultat i våra analyser också kan skyllas 

på själva insatsen. Den har helt enkelt inte räckt till för att hjälpa dessa barn till bättre 

framtidsutsikter. Insatsen har varit för svag, den har troligen i många fall riktats mot fel 

riskfaktorer i barnens liv (riskfaktorer som påverkat barnens långsiktiga utveckling) eller så 

har den helt enkelt inte fungerat som en riskreducerande intervention.” (Vinnerljung, et al, 

2011, s. 38) 

 Majoriteten av den forskning som finns har fokuserat på kontaktfamiljen som insats, samt 

huvudsakligen på de vuxna aktörerna kring insatsen. En studie har konstaterat att 

kontaktfamilj nästan uteslutande ges till yngre barn på grund av föräldrars problematik (Berg 

Eklundh, 2010). Insatsen kontaktperson är istället vad som oftast beviljas när barn har en egen 

problematik. Vi menar därför att forskningens fokus på kontaktfamilj som insats kan vara en 

naturlig förklaring till varför man också belyst barns problematik mindre än de vuxnas. 

I Regnérs rapport (2006) problematiseras det faktum att trots att det är förälderns problematik 

som oftast ligger till grund för insatsen så registreras insatsen administrativt på barnet. Hon 

menar att det sker en omformulering av motiveringen till insatsen där förälderns behov också 

är barnets behov, t.ex. att barnet behöver utökat socialt nätverk eller en manlig förebild när 

föräldern är ensamstående. Regnér ställer sig även frågan ifall kontaktinsatsen snarare ska 

riktas till både förälder och barn.  

Då kontaktperson och kontaktfamilj är bland de vanligaste hjälpåtgärderna för familjer inom 

socialtjänsten (Berg Eklundh, 2010; Teng, 2010) har vår studie en tydlig koppling till socialt 

arbete. Vi vill bland annat undersöka hur vanligt förekommande det är med egen problematik 

hos de barn som beviljas kontaktinsats, även i de fall då skälet för insats relateras till 

föräldrarna. Detta då vi inte hittat sådan information i tidigare forskning. Vi tänker oss att 

kontaktinsatsen är ett ingrepp i barnens liv och att deras behov därför bör få stor plats i 

utredningsprocessen. Att förälderns behov motiverar insatsen menar vi kan vara problematiskt 

ifall det är så att barnen får en insats de inte behöver, eller inte får den insats de behöver 

baserat på deras egen problematik. Därför är det rimligen viktigt att vidga kunskapen kring 

vilka barn som beviljas insatsen kontaktperson/kontaktfamilj och av vilka skäl.  
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Vi menar att vår studie behövs eftersom den forskning som finns gällande skäl till insatsen är 

gjord på ett mindre urval samt att den börjar bli till åren (se t.ex. Berg Eklundh, 2010; 

Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Det är rimligt att anta att skälen förändras över tid 

och vår studie kan därför bidra med mer aktuella siffror. Vi har heller inte hittat kvantitativa 

djupdykningar i tidigare forskning som behandlar våra frågeställningar.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån socialtjänstens beslutsunderlag undersöka varför barn får 

kontaktfamilj och kontaktperson.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur vanligt är det att det finns skäl för insatsen relaterade till föräldrarna i 

beslutsunderlagen och vilka av dessa är vanligast förekommande? 	  

2. Hur vanligt är det att det finns skäl för insatsen eller problematik relaterade till barnet i 

beslutsunderlagen och vilka av dessa är vanligast förekommande?	  

3. Finns det indikationer på samband mellan skäl i beslutsunderlagen, faktorer som 

barnets ålder, kön etc. samt typ av kontaktinsats? Om ja, hur ser dessa samband ut?	  

 

Avgränsningar	  

Vi har i studien avgränsat oss till insatser ”som man kan erbjudas eller ansöka om och har rätt 

att få – om man uppfyller kriterierna” (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001, s.7). 

Kontaktperson enligt LVU är en tvångsinsats som därför utesluts, likväl som kontaktperson 

enligt Föräldrabalken (FB) som kan ges vid umgänge mellan barn och förälder med 

övervakningsfunktion. Även Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

(LSS) reglerar kontaktperson men eftersom lagen är en rättighetslag och därmed ges till alla 

berättigade utesluts även denna användning av kontaktperson.  

Under insamlingen av studiens material framkom en del information kring händelser som 

föranlett tidigare utredningar kring barnet. Vi har valt att avstå från att använda oss av den 

informationen i de fall dessa händelser/ situationer inte bedömts problematiska för familjen 

vid tiden för insatsens start. 	  
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Definitioner 

Barn: Vi kommer att använda oss av beskrivningen av barn som personer mellan 0-20 år. 

Detta eftersom vår egen statistik behandlar det åldersspannet. Vi har även valt att gruppera 

barnen efter åldrarna 0-9 år och 10 år och över och kallar dessa yngre respektive äldre barn.  	  

Kontaktperson: ”person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och 

hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter” (3 kap. 6 § 3 st SoL). 	  

Kontaktfamilj: ”Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för 

regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående.” 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 18). 	  

Kontaktinsats: Detta begrepp använder vi i studien som en sammanslagning av begreppen 

kontaktfamilj och kontaktperson, se ovan. 	  

Tidigare forskning 	  

Sökprocess  	  

Sökprocessen av tidigare forskning har koncentrerats till databaserna; Swepub, Google 

Schoolar, ProQuest, Libris och DiVA. Sökorden var; kontaktfamilj, kontaktperson, contact 

person, contact family, child*, social service, family support samt mentor*. Dessa ord har 

använts i olika konstellationer tillsammans med AND och OR. 	  

Då forskningen kring kontaktinsatserna var begränsad undersökte vi referenserna i litteraturen 

vi funnit och på så vis har vi hittat ytterligare källor av intresse för vår studie. 	  

Vanliga skäl till insats	  

Kontaktperson och kontaktfamilj kan ses som två olika insatser, detta på grund av att 

insatserna ofta ges till barn i olika åldersgrupper samt av olika skäl (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001). Det vanligaste är att kontaktperson ges till lite äldre barn på grund av 

barnets egna problem eller problem i relationen till föräldrar. Kontaktfamilj ges å andra sidan 

oftast till yngre barn, oftast med ensamstående mammor. I dessa fall ges insatsen då den 

ensamstående mamman behöver avlastning. Pappan i familjen är ofta frånvarande på grund av 

missbruk eller kriminalitet. Även Johnsson & Regnér (2006) menar att kontaktfamiljsinsatsen 

främst tillsätts för att avlasta ensamstående mammor med svaga sociala nätverk. Saknad av en 
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fadersgestalt är också ett återkommande skäl till insats (Regnér, 2006). Ett svagt eller 

obefintligt socialt nätverk ses ofta som en bidragande orsak till varför mamman upplever att 

hon inte kan hantera sin föräldraroll och vanligt förekommande är även att mamman har 

psykisk problematik som påverkar föräldraförmågan (se t.ex. Andersson & Bangura, 2001; 

Vinnerljung & Franzén, 2005; Berg Eklundh, 2010; Regnér, 2006). Även misshandel av och 

övergrepp på barnet, skilsmässa och sjukdom förekommer som skäl till att ett barn beviljas 

kontaktinsats (Andersson & Bangura, 2001).  

I Berg Eklundhs studie (2010) (n=50) om kontaktfamilj som insats beskriver hon av vilka skäl 

socialtjänsten beviljar insatsen. I 36 % av fallen beviljas insatsen på grund av förälderns 

behov av avlastning. Då skäl relateras till barnet är trygghet och omvårdnad vanligast (24 %). 

Näst vanligast är barnets behov av aktivitet och stimulans (12 %), följt av gränssättning och 

struktur (10 %), förebilder av familjeliv (6 %) och större nätverk (4 %). Att främja barnets 

utveckling var skälet i 4 % av fallen, och lika ofta framgick inte av vilket skäl insatsen 

beviljades.  

I samma studie (Berg Eklundh, 2010) beskrevs även barnens behov när insatsen tillsattes. 36 

% av barnen ansågs vara i behov av trygghet, stabilitet och omvårdnad, 22 % var i behov av 

familjeliv eller en alternativ miljö, 12 % av aktivitet och stimulans, 8 % av gränssättning och 

struktur samt 4 % av barnen var i behov av ett större nätverk. I 14 % av akterna beskrevs inte 

barnens behov alls.  

Förälderns problematik	  

Att familjer som får insatsen kontaktfamilj befinner sig i en socialt utsatt situation beskrivs 

bland annat i Berg Eklundhs studie (2010) studie. Majoriteten av barnen bodde med en 

förälder (86 %), så många som 48 % av dessa barn hade ingen eller sporadisk kontakt med 

den andre föräldern. Detta kan jämföras med resultat från annan forskning (Vinnerljung & 

Franzén, 2005) som visar att drygt 71 % av barn som beviljats någon av kontaktinsatserna 

levde med en ensamstående mamma. En studie om kontaktperson som insats (Teng, 2010) 

(n=37) visade att drygt hälften av ungdomarna bodde med en ensamstående förälder, varav 

nästan samtliga ungdomar bodde med en ensamstående mamma. Bara 16 % av ungdomarna 

bodde med båda sina föräldrar.  
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Nätverket hos familjerna i Berg Eklundhs studie (2010) (n=50) beskrevs som bristfälligt i 74 

% av fallen. 62 % av barnen bodde med en förälder som antingen varit sjukskriven en längre 

tid eller som var arbetslös. För den andre föräldern, som barnet inte bodde med, var det 

vanligast att det inte framgick sysselsättning i akterna (32 %) men det näst förekommande var 

arbetslöshet och förtidspensionering (18 % respektive 16 %). 28 % av boendeföräldrarna hade 

missbruksproblematik och ändå större andel levde med psykisk ohälsa (36 %). För den andre 

föräldern var motsvarande siffror 34 % respektive 10 %. Detta innebär att av barnen i studien 

var det 74 % som hade en förälder med antingen missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. 

Det var även 28 % av barnen som hade föräldrar där båda missbrukade och/eller hade psykisk 

ohälsa. Annan forskning visar att runt var tredje barn med kontaktfamilj har en förälder med 

missbruksproblematik, nästan samtliga den frånvarande föräldern (Sundell, Humlesjö & 

Carlsson, 1994). 

Det är vanligt att det finns våld i familjerna till barnen som har kontaktfamilj, i hela 58 % av 

familjerna fanns våld antingen mellan föräldrarna eller mellan förälder och barn (Berg 

Eklundh, 2010). Konflikter i relationen barn/förälder är också förekommande skäl till insats i 

forskningen. Relationsproblem förekommer inte som skäl förrän barnen är i tonåren och då 

oftast bland flickor (Andersson & Bangura, 2001). Befarade brister i omvårdnaden är något 

som framkommit under intervjuer med socialsekreterare, dock inte i dokument som blivit 

granskade i samma studie (Berg Eklundh, 2010). I en studie av Eriksson (refererad i Sundell, 

et al., 1994) beskrivs att kontaktfamiljer ibland tillsätts i ärenden med svår problematik som 

ett alternativ till att omhänderta barnet.  

Regnér (2006) drar slutsatsen att ensamstående föräldrar med svagt nätverk får, som ett 

naturligt resultat utav det ensamma ansvaret, svårigheter i föräldraskapet som de själva samt 

omgivningen misstolkar för brister i föräldraförmågan. Som exempel ville socialsekreterarna 

samt kontaktfamiljerna i studien gärna lära föräldrarna att sätta gränser. Regnér menar att man 

bör ha förståelse för att en ensamstående förälder har andra förutsättningar. Man kan med 

andra ord inte överföra en kärnfamiljs föräldraskap direkt till en ensamförälder. Att lägga stor 

vikt vid kärnfamiljen kan leda till att föräldern, samt omgivningen, anser sin egen familj vara 

bristfällig och man vill visa barnet en ”normal familj” genom insatsen kontaktfamilj. Regnér 

drar slutsatsen att kärnfamiljen fortfarande verkar vara normen för en bra familj. 	  
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En insats för föräldrarna?	  

Lotta Berg Eklundh (2010) beskriver i sin licentiatsavhandling att forskningen huvudsakligen 

fokuserat på de vuxna aktörerna i processen och deras problematik. Hon menar att i de fåtal 

projekt där barnen ställts i fokus har resultaten visat att barnen inte fått komma till tals, varken 

under utredningsprocessen eller under tiden som insatsen pågått. Tämligen lite fokus har lagts 

på barnens eventuella problematik. 	  

Trots att det är förälderns problematik som oftast ligger till grund för insatsen så registreras 

insatsen administrativt på barnet (Regnér, 2006). Ett dolt motiv med insatsen var ofta 

”uppfostran” utav klientföräldern, socialtjänsten ville att föräldern skulle ta lärdom i 

föräldraskap utav kontaktfamiljsföräldrarna. Detta framkom dock inte i dokumenten kring 

insatsen utan bara i intervjuer med socialsekreterare. Annan forskning menar att kontaktfamilj 

ofta tillsätts som insats i hopp om att kontaktfamiljen ska hjälpa klientfamiljen att utveckla sitt 

sociala nätverk, eftersom välfungerande sociala nätverk anses kunna fylla flera 

kompletterande funktioner (Sundell, et al., 1994).   

Barnens problematik	  

I den forskning vi läst berörs problematik hos barnen som beviljats någon av 

kontaktinsatserna ytterst sällan. Berg Eklundh (2010) fann i sin studie på 50 stycken 6-13 

åringar att endast vart tredje barn hade egen problematik. Den mest förekommande 

problematiken var annan social problematik (32 %) som Berg Eklundh använde som 

samlingsbegrepp för bland annat nedstämdhet och oro. 14 % av barnen hade en 

neuropsykiatrisk diagnos, 10 % hade skolproblematik, 6 % var inåtvända/blyga och bara 2 % 

av barnen hade problem med aggressivitet eller kriminalitet.  

Teng (2010) menar i sin studie att när ungdomar får kontaktperson handlar det ofta om att de 

befinner sig i riskzonen för socialt utanförskap. Detta dels på grund av att ungdomarna umgås 

i kriminella kretsar och dels att de isolerar sig i hemmet. Teng menar även att en problematik 

kan uppstå genom brister i hemmiljön som skapar ett behov hos ungdomen av fler vuxna 

relationer vilket kontaktpersonen då ska tillgodose.  
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Familjen och föräldraskapet 

I Regnérs studie (2006) påvisas att klientföräldrar ofta har en önskan om att kontaktfamiljen 

för deras barn ska vara en ”vanlig” familj med mamma, pappa och barn. I utredningar som 

ligger till grund för insatsen konstateras ”behov av manlig förebild” som en av de vanligare 

motiveringarna för insatsen. Önskan om att ge barnet en vanlig familj menar Regnér grundar 

sig i en upplevd eller befarad bristsituation i sin egen familj och sitt eget föräldraskap som de 

därför vill kompensera barnet för. Många kontaktfamiljer anser själva att fler familjeformer än 

den stereotypiska kärnfamiljen är acceptabla, men ändå ses kärnfamiljen som den ideala 

familjen. Regnér menar att idealet blir en stencil som jämförelser av omgivningen görs 

utefter.  

 

Regnér (2006) beskriver i sin avhandling om kontaktfamiljer, att ensamstående mammor 

riskerar att både uppleva sin familj som bristfällig eftersom pappan är frånvarande, samtidigt 

som hon får ta på sig ansvaret för pappans frånvaro. Detta eftersom deras familjesituation inte 

bara skiljer sig från den ideala kärnfamiljen, utan även från bilden av den fungerande 

enföräldersfamiljen där även den andre föräldern förväntas hjälpa till när det behövs. Att i 

utredningar motivera insatsen genom att beskriva barnets behov av en manlig förebild kan 

därför alstra en förstärkning av mammans bild av att hon ensam inte klarar av föräldraskapet 

till fullo. Här bör även tilläggas att kontaktfamiljers syn på sitt uppdrag ofta innehåller tankar 

om att ge barnet en bild av hur en riktig/vanlig familj kan fungera, vilket såklart ytterligare 

kan förstärka den ensamstående förälderns bild av att denne inte räcker till. 

 

I intervjuer med ensamstående kvinnor i samma studie (Regnér, 2006) framkommer även att 

de ofta upplever att omgivningen förväntar sig att en ensamförälderfamilj ska fungera på 

samma sätt som en tvåföräldrafamilj. Detta handlade främst om hur föräldern hanterar 

gränssättning. När detta inte går att uppnå uppfattar omgivningen föräldern som bristande i 

sin föräldraförmåga. Av denna anledning blir nätverket kring de ensamstående föräldrarna av 

avgörande vikt för att föräldern ska kunna klara sin föräldraroll. Ju mindre nätverk, desto färre 

länkar har man ut till omvärlden vilket ökar risken för att man förblir ensam.  

 

Kärnfamiljen som ideologi har alltså enligt Regnér (2006) ett fortsatt grepp om familjer inom 

socialtjänsten. Det faktum att kärnfamiljen ofta utgör en måttstock för hur en bra familj eller 

ett gott föräldraskap bör se ut gör att enföräldersfamiljen sällan kommer betraktas som normal 
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eller önskvärd. Detta kan exemplifieras genom att när socialtjänsten annonserar efter 

kontaktfamiljer efterfrågas enligt Regnér oftast familjer där det finns både en mamma och 

pappa.  

 

Summering av tidigare svensk forskning 

Sammanfattningsvis visar forskningen att kontaktperson vanligen ges till äldre barn, ofta på 

grund av deras egen problematik eller problem i relationen mellan barn och förälder. 

Kontaktfamiljen som insats ges å andra sidan oftast till yngre barn då den ensamstående 

mamman är i behov av avlastning. Överlag är de vanligaste skälen till kontaktinsatser 

bristande socialt nätverk och avsaknad av en fadersgestalt. Forskningen har huvudsakligen 

fokuserat på föräldrarnas problematik. Slutligen finns få studier av insatsens effekter. 

Kontaktinsatserna verkar inte minska riskerna för en långsiktig ogynnsam utveckling hos 

barnen, vare sig hos barn som var yngre eller äldre när de fick insatsen. 

Liknande insatser i utlandet 	  

Norden	  

I Norge har man två insatser som liknar de svenska kontaktinsatserna. Båda insatserna syftar 

till att avlasta föräldrar och stimulera barns sociala liv utanför familjen. Stöttekontakt är ett 

stöd som riktas direkt till barnet, som oftast är mellan 7-13 år. Likt den svenska 

kontaktpersonen behöver stöttekontakten inte vara utbildad och ska heller inte ha arbetet som 

huvudsaklig sysselsättning. Insatsen har vissa inslag av kontroll. Insatsen ges oftast till 

ensamstående, hem med fem eller fler barn eller där föräldrar missbrukar. Barnen har ofta 

passivt eller provocerande beteende, problem i skolan, är i behov av aktivering eller manlig 

förebild. Besökshjem är dock vanligare än stöttekontakt, och är Norges motsvarighet till 

kontaktfamilj. Målsättningen är att familjen som öppnat sitt hem genom närhet, samvaro och 

gränssättning ska öka barnets självständighet och coping. (Andersson & Bangura, 2001)	  

Även Danmark har insatser som liknar de svenska kontaktinsatserna. Avlastningsophold är 

vanligast och motsvarar kontaktfamilj, icke-professionaliteten hos utföraren är grundläggande 

även här. Tanken är att man ska undvika att omhänderta barn och vanligtvis ges insatsen till 

barn upp till 11 år. Personlig rådgiver innebär råd och stöd till barn och kan liknas med 

kontaktperson. Insatsen fast kontaktperson orienterar sig mer mot familjen istället för barnet. 
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De två sistnämnda ges oftast till 15-17åringar och ämnar arbeta förebyggande genom att 

stimulera barnen och ge föräldrar avlastning. (Andersson & Bangura, 2001) 

Vi har inte lyckats hitta forskning från Norge eller Danmark om insatserna. Andersson & 

Bangura Arvidsson (2001) hade samma svårigheter och har samlat sin information genom 

personlig kommunikation. Andra c-uppsatser inom vårt område har även de refererat till 

Andersson & Bangura Arvidsson, eller egen personlig kommunikation (se t.ex. Nilsson & 

Shirazi Nejad, 2012). 	  

USA och Australien	  

Mentoring är en av de mest populära sociala interventionerna i USA. Det är en insats via 

frivilligorganisationer men den statliga finansieringen har ökat markant sedan 2004. 

Resultaten från flertalet studier säger i sin helhet att det finns samband mellan 

mentorsrelationer och positiv utveckling men sambanden är utav blygsam storlek.	  Den 

positiva utvecklingen är framträdande då relationen mellan ungdomen och mentorn innehåller 

faktorer som ömsesidighet, tillit och empati. Det är betydelsefullt att relationen pågår under 

längre än ett år samt att mentorn och ungdomen ses under strukturerade former. Det har också 

visat sig vara mer effektivt då mentorn och ungdomen gör aktiviteter som hör till ungdomens 

intressen istället för att de utför aktiviteter som mentorn anser vara lämpliga. (Dubois & 

Rhodes, 2008)    

Sedan tre decennier tillbaka har ett projekt vid namn Aunties and Uncles Co-operative Family 

Project varit aktuellt i Australien (Wilkes, Beale & Cole, 2007). I och med sociala 

förändringar i kärnfamiljen under de senaste 40 åren har antalet ensamstående föräldrar ökat. 

Situationen som ensamstående bidrar ofta till svårigheter i vardagen på grund av de sociala 

nackdelarna som kan uppstå. En så kallad aunt eller uncle fungerar som en mentor där målet 

är att bygga upp en vänskaplig relation där barnet kan utveckla självkänsla och 

självförtroende. Ofta får även föräldern ta del av mentorn genom att av denne få till sig 

verktyg att utveckla sitt föräldraskap. Barnen som är med i projektet har ofta vuxit upp i en 

miljö där den sociala och känslomässiga omsorgen brustit vilket påverkat barnens interaktion 

med omgivningen på olika sätt. Nästan 88 % av barnen levde med en ensamstående mamma 

och på grund av detta har projektet som centralt fokus att kunna bidra med manliga förebilder 

för barnen. Även i svensk forskning (Regnér, 2006) är detta en målsättning hos socialtjänsten 

som framhålls. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Institutionaliseringen av familjen 

Enligt Bourdieu (1995) bör familjen inte ses som ett givet faktum i vår sociala verklighet, 

utan den bör istället ses som ett verktyg för att konstruera verkligheten. Vår sociala 

uppfattning om vad en familj är, är så pass kollektivt erkänd att det blivit ett verkligt faktum. 

Det är på grund av detta som familjen inte ses som norm, utan som sanning. Den allmänna 

definitionen av familjen beskriver till synes en social verklighet, men enligt Bourdieu så 

konstruerar alltså definitionen vår verklighet.   

	  

De ideala modellerna för våra mellanmänskliga relationer hämtas ofta från vardagsdiskursen 

om familjen som institution. Den officiella definitionen av familjerelationer och vad dessa kan 

innebära har därför en stark tendens att påverka vår egen konstruktion av sociala relationer 

och vår bedömning av andras. Familjen som verktyg blir på så sätt en allmän regel vi alla bär 

med oss för att betrakta och kategorisera vår omvärld. (Bourdieu, 1995) 

 

Samhällets allmänna uppfattning av vad som är en familj, menar Bourdieu (1995) påverkar 

enskilda individers uppfattning och bildar därför en mental princip av hur familjen ser ut. 

Därmed påverkas även individernas grundläggande val i livet, exempelvis om man väljer att 

gifta sig eller skaffa barn. Dessa grundläggande val och handlingar bidrar i sin tur till att 

reproducera samhällets allmänna uppfattning om familjen, detta kallar Bourdieu för den 

sociala ordningens reproduktionscykel. Familjen skapas i cykeln genom en 

institutionaliseringssträvan. Handlingar som leder fram till att familjen institutionaliseras är 

handlingar som ämnar skapa bestående känslor mellan medlemmarna för att säkra familjens 

fortsatta existens. Handlingarna utförs eftersom det finns förpliktade känslor och affektiva 

skyldigheter, det vill säga känslor och affekter som helt enkelt ”ska” finnas inom en familj. 

Exempel är kärlek mellan makar, syskonkärlek eller kärlek mellan förälder och barn. 

(Bourdieu, 1995) 

 

I moderna samhällen är det främst staten som konstruerar de officiella kategorierna som 

strukturerar befolkningen och dess tänkande. Staten gynnar en viss typ av familjeorganisation 

och stärker dem som har förmåga att anpassa sig till den önskade (eller existerande) normen 

genom att bidra med medel om vissa kriterier uppfylls. Även om familjen kallas privat så har 

den alltså ett offentligt ursprung. Familjen är alltså en mycket välgrundad fiktion, eftersom 
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den produceras och reproduceras med hjälp av staten, som dessutom bidrar med medel som 

krävs för att normer skall uppnås eller bestå. (Bourdieu, 1995) 

 
Sunessons tankeram 

 

Mellan åren 1978-1980 pågick ett forsknings- och utvecklingsprojekt i Stockholms 

stadsdelsförvaltning som samtidigt ingick i en rapport skriven av Sune Sunesson (refererad i 

Sunesson, 1981). Utifrån denna rapport har Sunesson skrivit en bok (a.a.) där han diskuterar 

sambandet mellan socialarbetarens arbetssätt och utfallet för klienten. Sunesson menar att 

formen utav det praktiska sociala arbetet och dess metod är nära bundet till resultatet utav 

arbetet med klienterna. Denna tankeram uppstod för över 20 år sedan och det kan, enligt oss, 

vara utav intresse att ställa Sunessons hypoteser mot vårt material för att se om det än idag 

kan ge fruktbar kunskap. 

  

När Sunesson (1981) undersöker socialtjänstens (då socialvårdens) arbetsformer använder han 

sig av fyra problemområden som han anser är nödvändiga att utgå ifrån, varav vi kommer att 

använda två utav dem. Det första problemområdet han använder är metod vilket han beskriver 

som ett medvetet sätt att använda sig utav arbetsmedel och insatser för klienter. Det ska även i 

en metod finnas en avsikt med arbetet och en idé om på vilket sätt det kommer att leda till 

förändringar för de människor man arbetar med. I Sunessons studie drog han slutsatserna att 

det var ovanligt bland socialarbetare att använda sig utav någon metod, istället använde man 

sig utav eget godtycke, missförstådda rättsregler etc. 

  

Det andra problemområdet Sunesson tar upp är metoder och ideologier. Här ställer sig 

Sunesson frågan om och på vilket sätt föreställningar och kultur i socialarbetargruppen 

påverkar deras metod. Han menar att socialarbetarens ideologi kan påverka resultatet av 

klientarbetet genom att socialarbetaren omedvetet behandlar klienten såsom denne ”bör” 

behandlas utifrån sin status som fattig, ensam etc. Bemötandet av klienten innefattar ofta 

inlevelse och förståelse men kan ändå ha effekten att förstärka klientens undergivna och 

beroende position. Sunesson menar alltså att socialtjänsten inte gör individuella bedömningar 

och ger klienten den insatsen som denne faktiskt behöver utifrån dess egenskaper. 

Socialtjänsten tillsätter istället insatser efter vilka egenskaper som tillskrivs klienten, de 

egenskaper denne ”bör” ha utifrån sin status. Klientens faktiska egenskaper förklarar inte 

vilka insatser som finns tillgängliga, insatserna har inte utformats utifrån de faktiska behoven 
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hos klienterna utan efter deras tillskrivna egenskaper. Socialtjänsten tillskriver alltså 

klienterna egenskaper som passar de insatser som finns tillgängliga. (Sunesson, 1981) 

  

En annan viktig faktor för på vilket sätt kultur kan påverka resultatet av arbetet 

är arbetskulturen. Arbetskulturen hos socialtjänsten präglas utav regler, normer och bestämda 

kollektiva handlingsmönster. Sunesson nämner även att då socialt arbete har utgångspunkt i 

lagstiftning så läggs större vikt vid hur man hanterar handläggning än vid effekt av arbetet för 

klienten. Skicklighet gällande det administrativa belönas högre än skicklighet i att 

åstadkomma social förändring. I och med detta kan och behöver sällan socialarbetaren följa 

upp de åtgärder som satts in och kan därmed heller inte lära av sin erfarenhet. Det saknas 

därmed en metodmedvetenhet, en ambition om att föra samman kunskap, avsikt och arbete. 

(Sunesson, 1981) 

 
Teoretisk diskussion  
 

Vi ämnar att med Bourdieus resonemang om den institutionaliserade familjen analysera kring 

indikationer på normer om familjen som sådan, och hur dessa normer kommer till uttryck i 

vårt material. Exempelvis genom vilka skäl som anges för att bevilja insatsen eller hur 

socialtjänsten kategoriserar föräldrar och barn. Vi hoppas kunna få en förståelse för hur 

socialtjänsten ser på familjen och mellanmänskliga relationer, och på så vis få en bild av vad 

det är för norm socialtjänsten eventuellt reproducerar och konstruerar.  

 
Vi kan genom att använda oss utav Sunessons tankeram få verktyg att försöka synliggöra 

arbetsformen hos socialsekreterare och upptäcka eventuella indikationer på normer, kollektiva 

handlingsmönster etc. som kan ha en inverkan på resultatet av utredningen för kontaktinsats. 

Vi tänker oss att dessa begrepp kan bli användbara för oss i vår fråga om vilka skäl som anges 

när kontaktinsatsen beviljas och vilka behovsområden, om något, man anser att barnen 

behöver få tillgodosedda.  

 

Genom vårt teorival kan vi inte analysera varför skäl och beteenden i materialet uppkommer, 

det vill säga vi kan inte förklara varför ett barn har ett utagerande beteende eller varför en 

ensamstående mamma har ett svagt socialt nätverk. Denna analys skulle kunna bidra med 

ytterligare ett perspektiv på varför barnen får insatsen. Våra teoretiska verktyg berör heller 

inte individuella psykologiska processer hos socialsekreterarna. Exempelvis hur 
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motståndskraftiga de är mot yttre påverkningar, men även vilka inre faktorer och personliga 

egenskaper hos socialsekreterarna som kan påverka dem i arbetet. Sådana faktorer skulle 

kunna vara av betydelse för vad socialsekreteraren fokuserar på i utredningarbetet och därför 

kunna påverka vilka skäl socialsekreteraren framhåller. Dock misstänker vi att vårt material 

skulle göra dessa perspektiv och diskussioner svårgenomförda eftersom insamlad data enbart 

behandlar klientfamiljen, vi vet ingenting om socialsekreterarens bakgrund.  

 

Vi anser att våra valda teoretiska verktyg är fruktbara med tanke på studiens material, 

socialsekreterarnas utredningar. Detta då Sunesson fokuserar på hur socialsekreterare arbetar 

och Bourdieu fokuserar på hur samhälleliga normer reproduceras genom statliga 

verksamheter. Då aktstudie som metod ger oss myndighetens perspektiv ansåg vi det lämpligt 

att för den teoretiska analysen av studiens material använda oss utav organisationsperspektiv, 

vilket både Bourdieus och Sunessons teorier bygger på (jmf. Sunesson, 1981). 

 

Forskningsmetod 

Metodval  

 

Vi ämnade undersöka vilka skäl till kontaktinsats som anges i de aktuella beslutsunderlagen 

och även omfattningen utav dessa skäl, det vill säga hur fenomenet ser ut ”i verkligheten”. Då 

vi vill mäta omfattningen utav fenomenet talade detta för att vi skulle använda oss av den 

kvantitativa forskningsmetoden (jmf Tufte, 2011). Den kvantitativa metoden gav oss även 

möjligheten att ha fasta frågor att utgå ifrån under datainsamlingen, vilket kan tänkas ge oss 

forskare större kontroll under insamlingen än vid till exempel en intervjusituation där 

respondenten kan glida ifrån ämnet (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom det är 

socialtjänsten som tar beslut om insatsen menar vi att deras arbetsmaterial och perspektiv blir 

”verkligheten”. För att ta reda på hur det ser ut ”i verkligheten” och få myndighetens 

perspektiv på varför barn får kontaktinsats ansåg vi därför att aktstudie var en fruktbar metod 

(jmf. Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westermark, 2001). För att kunna se, av socialtjänsten, 

angivna skäl till just kontaktinsats har vi dock valt att enbart läsa utredningen som utmynnat i 

beslutet om kontaktinsats. Detta innebär att vi inte har läst journalanteckningar och andra 

dokument i akten. Studien är explorativ i den mening då vi bland annat undersöker eventuella 

mönster och inte testar en hypotes eller har en teori vi vill bekräfta/avfärda (jmf. Trygged, 

2005).   
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Det finns flera praktiska fördelar i att använda akter som empiri (Billquist & Johnsson, 2007). 

Har man fått tillgång till en stadsdel som vill medverka i sin studie har man därmed enbart via 

den kontakten också tillgång till ett ofta större material än då man söker respondenter för 

intervjuer/enkäter. Möjlighet till ett relativt större material finns alltså genom färre kontakter. 

Man tar heller inte alltför många personers tid i anspråk medan man istället tar ganska mycket 

av ett fåtal personers tid. Detta kan dock undvikas i de fall man som forskare får leta fram 

akterna själv, vilket då inte kräver särskilt mycket förarbete utav stadsdelskontoret. Vissa 

etiska frågor kan även undvikas då man hanterar dokument istället för individer. Till skillnad 

från en kvalitativ studie eller användande av enkäter, kan vi vid en aktstudie inte vara helt 

säkra på hur bortfallet ser ut eftersom vi inte själva har tillgång till stadsdelarnas datasystem 

(jmf. Vinnerljung, et al, 2001). Däremot har vi en större kontroll över det interna bortfallet 

(jmf. Ejlertsson, 2005)	  då det är vi själva som fyller i datafångstformuläret. Vi har även, i och 

med våra fasta frågor, större kontroll över att hålla oss till dessa jämfört med en 

intervjusituation där respondenten lättare kan glida in på sidospår. 

 

Då vi valt att avgränsa oss till att läsa enbart beslutsunderlagen (utredningar) har vi därmed 

begränsat vår möjlighet att få en bredare bild utav barnens situation, vilket vi tror att övrig 

dokumentation kunde ha försett oss med. Vi drar dock slutsatsen att den information som 

anses vara av vikt för beslutet om insats finns beskrivet i beslutsunderlaget. 

Urval	  

Rampopulationen som studeras är samtliga barn i Stockholm som beviljats insatsen 

kontaktfamilj/kontaktperson. Då detta är ett uppsatsuppdrag från våra handledare hade dessa 

kontaktat samtliga stadsdelar i Stockholm med förfrågan om deltagande i studien. Tre av 

dessa stadsdelar visade intresse och blev därmed aktuella för vår studie. Av pragmatiska skäl 

är inte ett slumpmässigt urval gjort (jmf. Elofsson, 2005). Stadsdelarna är heller inte 

slumpmässigt utvalda, av praktiska skäl, då vi helt enkelt inte kunnat välja vilka som varit 

intresserade av att delta. När det gäller beslutsunderlag har urvalet begränsats till att gälla 

ärenden som behandlats enligt SoL. För att få en rimlig storlek på materialet beslutade vi oss 

för att studien enbart skulle omfatta de underlag där insatsen beviljats från år 2005 och framåt. 

Materialet skulle då, enligt uppgifter stadsdelarna lämnat, innefatta ca n=150 stycken 

beslutsunderlag som av uppdragsgivarna/handledarna bedömdes vara en rimlig storlek för 

studien.  
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Bortfall 

Vid datainsamlingen konstaterades att totala antalet barn på stadsdelarna som fått 

kontaktinsats var n=179, dock hittade våra kontakter på stadsdelarna bara utredningar till 

beslut om kontaktinsatsen hos 138 av dessa barn vilket ger ett externt bortfall (jmf. Ejlertsson, 

2005) på 41 stycken, dvs. 23 %. För att sätta vårt bortfall i jämförelse med andra studier kan 

en aktstudie nämnas (Vinnerljung, et al, 2001). Det största bortfallet i den studien fanns i 

Stockholm och Malmö kommun där var tredje akt inte hittades.  

Vår studie har inget internt bortfall (jmf. Ejlertsson, 2005). I och med att en pilotstudie 

genomfördes, vilket närmare förklaras under Datafångsformulär, kunde våra frågor prövas 

mot utredningarna och anpassas efter dessa. Om det sedan under datainsamlingen inte 

framgått vissa faktorer, exempelvis om mamman har missbruksproblematik men att detta inte 

beskrivs i utredningen, så kan vi omöjligt veta detta utan har då tolkat det som att 

problematiken inte funnits.  

Vi kan inte med säkerhet säga att de 179 barn som vi beräknat vårt externa bortfall på faktiskt 

är samtliga barn som beviljats insatsen sedan 2005 inom stadsdelarna. Vi kan heller inte vara 

säkra på att det saknas utredningar i de 41 fall där utredning inte hittades. Detta eftersom vi 

inte hade tillgång till stadsdelarnas datasystem och själva därför inte kunde kontrollera 

siffrorna. Vi utgick därför från att de siffror stadsdelarna lämnade var korrekta. 

Datafångstformulär	  

Som första steg när man gör en enkät bör man formulera frågorna så att man så långt som 

möjligt kan få en så ”sann” bild som möjligt om situationen (Elofsson, 2005). För att 

framarbeta studiens formulär (se bilaga) använde vi oss utav tidigare forskning genom vilken 

vi kunde få en bild av hur beslutsunderlagen kunde komma att se ut och därigenom vilka 

frågor som kunde ställas. Vi använde svarsalternativ utifrån vad forskningen pekat på för 

omständigheter kring barnet och barnets familj, t.ex. boendebakgrund, frånvarande pappa etc. 

Dock har delar av forskningen vi tagit del av några år på nacken, vilket fick oss att misstänka 

att den inte skulle vara tillräcklig som bas för vårt formulär. Vi ville heller inte utgå från att 

tidigare forskning skulle stämma överens med de resultat vi skulle få, eller låta den avgöra hur 

vårt formulär skulle se ut (jmf. a.a.). Därför gjorde vi en pilotstudie för att testa det första 

utkastet av formuläret (jmf. Tufte, 2011) och se vilka frågor som inte var fruktbara samt vilka 
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frågor som behövde läggas till. Vi utförde pilotstudien på ca 15 stycken beslutsunderlag på 

den stadsdel som bidrog med flest underlag. Efter pilotstudien var det några frågor som 

kändes överflödiga, eller som inte kunde besvaras med beslutsunderlaget, vilka vi då tog bort 

(jmf. Elofsson, 2005). Vi lade också till svarsalternativ i formuläret som vi inte hade kunnat 

förutse till det första utkastet, om dessa var återkommande. Då vi misstänkte att pilotstudien 

inte fullständigt kunde representera resterande beslutsunderlag så valde vi att behålla ett öppet 

svarsalternativ för ”annat” vid flera frågor. Detta gav oss möjligheten att efter den slutgiltiga 

insamlingen, ifall något visade sig vara vanligt förekommande, skapa ytterligare alternativ.  

Operationalisering av begrepp 

Skäl relaterade till föräldern 

Vi valde att separera den problematik som i beslutsunderlagen anges som skäl till insats, och 

övrig problematik som beskrivs i utredningen. Enligt tidigare forskning är det ofta förälderns 

problematik som ligger till grund för insatsen och inte barnens problematik (Andersson & 

Bangura Arvidsson 2001). Detta gav oss en förförståelse kring att det kan finnas ett flertal 

typer av problematik inom familjen utöver de som presenteras som skäl för insatsen. Som skäl 

till insats relaterat till föräldern använder vi två kategorier vilka är avlastning och psykisk 

ohälsa. När vi kategoriserat till avlastning har vi utgått från de fall där socialsekreteraren 

ordagrant benämnt skälet som behov av avlastning eller att denne med andra ord beskrivit 

behovet, exempelvis genom beskrivningen behov av egen tid eller återhämtning. Gällande 

psykisk ohälsa, både som skäl och övrig problematik, har vi utgått från de (både föräldrar och 

barn) som enligt beslutsunderlaget har en diagnos alternativt beskrivs ha problem med sin 

psykiska hälsa.   

Skäl relaterade till barnet 

När vi kategoriserade skäl relaterade till barnen utgick vi från ordagranna eller närliggande 

formuleringar i det skriftliga materialet. Med andra ord krävdes att socialsekreteraren tydligt 

beskrev dessa behov i bedömningen. Vissa gånger användes inte just dessa ord men 

innebörden var detsamma. Gällande svarsalternativen Vägledning, Stabila vuxenrelationer, 

Manlig förebild, Socialt nätverk, Stimulans och Tillgång till en normal familj handlade det om 

att barnet enligt socialsekreteraren skulle anses ha ett behov utav fler vuxna än sina föräldrar. 

Dessa vuxna kan enligt handläggaren bidra med stabilitet i barnets vardag, hjälpa barnet att 
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komma iväg på aktiviteter, få fler vuxna förebilder, någon utöver föräldern att prata med etc. 

När ett skäl hamnat i kategorin manlig förebild har exakta ordalag använts, man har då även 

inkluderat i beslutet att kontaktpersonen (det var ofta den insatsen i dessa fall) skall vara en 

man. Då vi fick ett lågt utfall (mindre än 8 %) på Manlig förebild och Tillgång till en normal 

familj har dessa två slagits ihop till en kategori, Tillgång till familjeliv/Manlig 

förebild. Känslomässig omsorg var högst ovanligt som skäl och hamnade därför i 

kategorin Annat. För att ett skäl skulle kategoriseras som Oro för barnets utveckling drog vi 

gränsen vid att det behövde vara tydligt uttalat av socialsekreteraren att en sådan oro finns. 

Föräldrars problematik 

Problematik relaterad till boendeföräldern innefattade några av tidigare beskrivna begrepp. 

Utöver dessa fanns Långvarigt sjukskriven/arbetslös som kategori, där vi inkluderade de 

föräldrar som varit någotdera i över 1 år. Somatisk ohälsa innefattar en sådan fysisk ohälsa 

som beskrivs ha en betydande inverkan på förälderns föräldraförmåga.  

Kategorin Missbruk/Våld/Kriminalitet innefattar samtliga föräldrar där socialsekreteraren 

explicit uttryckt att missbruk finns, beskrivit misshandel och/eller beskrivit en kriminalitet 

antingen med det exakta ordet eller genom en beskrivning av att föräldern sitter i fängelse. 

När vi angett att en förälder är Otillräcklig som förälder har detta grundats på antingen enbart 

en uttryckt känsla (såsom framgår i utredningen) hos föräldern själv, och/eller något den 

utredande socialsekreteraren ansett vara fallet. Alternativet Känslomässiga problem hade så 

lågt utfall att det placerades i kategorin Annat.  

Problematik relaterad till andreföräldern innefattar samtliga svarsalternativ i stycket ovan 

samt svarsalternativet Frånvarande. Här ingår de föräldrar som är avlidna, avsitter långvariga 

fängelsestraff, bor i andra länder etc. Den gemensamma faktorn för samtliga frånvarande 

föräldrar är att de inte finns tillgängliga för sina barn (eller boendeföräldern) i vardagen.  

Vid frågan kring relationen mellan föräldrarna samt mellan förälder och barn använde vi oss 

utav kategorierna Övergrepp/Vanvård samt Konflikter. Kategorin Övergrepp innefattar alla 

sorters övergrepp (psykiska, fysiska, sexuella). Vanvård definieras som när barnens 

grundläggande behov (såsom mat, hygien, hälsa) inte tillgodoses av föräldern.  
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Barns problematik 

Bland övrig problematik hos barnen fanns Utagerande beteende, och när vi skriver om detta 

beteende kan det handla om verbalt aggressivt beteende, våldshandlingar, destruktivitet mot 

föremål, kriminalitet och missbruk. Ett beteende som också ställde krav på omgivningen har 

vi definierat som Krävande beteende. Där innefattas barn som beskrivs som väldigt energiska, 

testar gränser hos föräldern (och andra vuxna) och är svåra för omgivningen att kontrollera. 

Somatisk ohälsa innefattar en sådan fysisk ohälsa som beskrivs ha en betydande inverkan på 

barnets/familjens vardag. Kategorierna Skolfrånvaro och Låga betyg har slagits ihop till en 

kategori, Skolproblem. Barnens precisa betyg framgick givetvis inte utan kategorin var en 

beteckning av oss som står för en beskriven oro för barnets skolprestationer. Då dessa två 

kategorier ofta förekom tillsammans, valde vi att slå ihop dem till endast en kategori. När vi 

pratar om Introvert beteende syftar vi på barn som beskrivs som oroliga, ängsliga eller 

isolerade. De tre kategorierna Kognitiva svårigheter, Ovanligt kontaktsökande och Osunt 

ansvarstagande gav så lågt utfall att de slogs ihop med gruppen Annat i avsnittet om barns 

problematik. I regressionsanalysen gjordes en variabel för om barn beskrevs ha utagerande 

eller krävande beteende, utagerande/krävande. Detta då vi under datainsamlingen fick 

uppfattningen om att dessa beteenden är mest påtagliga för omgivningen. För att hamna i 

denna variabelkategori räckte det med att barnet beskrevs ha det ena eller det andra beteendet.  

Datainsamling  	  

Våra kontaktpersoner på varje stadsdelsförvaltning hade inför studien fått information av oss 

via mail att det var beslutsunderlagen till insatsen vi behövde som material och ombads ha 

dessa tillgängliga vid våra besök. I något fall fick vi hela akterna tillhörande de barn som 

ingår i studien, i andra fall fick vi utskrifter på de beslutsunderlag som ligger till grund för 

kontaktinsatsen samt listor med personnummer på aktuella barn. Utifrån dessa listor skapade 

vi ID-nr till samtliga ärenden i formulären och avidentifierade därmed barnen (jmf. Edling & 

Hedström, 2003). Vi fick också en snabb överblick av i vilka ärenden det saknades 

beslutsunderlag för insatsen. Listorna över aktuella barn hämtade vi från våra kontaktpersoner 

på plats vid dagens början och lämnade in vid dagens slut, för att inte sekretessbelagd 

information skulle lämna stadsdelskontoren. Datainsamlingen gjordes genom att vi läste 

utredningarna som lett fram till beslut om kontaktinsats och samlade in information från dessa 

genom våra datafångstformulär. Då vi hade begränsad tid för insamlingen valde vi att inte läsa 

beslutsunderlagen tillsammans utan läste hälften var. På grund av detta var vi noga att oss 
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emellan hålla en kontinuerlig diskussion kring hur vi fyllde i datafångsformuläret för att säkra 

att vi genomförde insamlingen lika.  

Databearbetning och analysmetod	  

Det insamlade materialet registrerades i SPSS (Statistical Package of Social Science), vilket är 

bland de mest använda dataprogrammen för att bearbeta kvantitativa data (jmf. Elofsson, 

2005). Frågorna omvandlade vi till variabler där tillhörande svarsalternativ utgjorde värden 

(jmf. Edling & Hedström, 2003). I de fall då fler svarsalternativ var möjliga till en och samma 

fråga, skapades istället variabler av de olika svarsalternativen som i sin tur antog värdet Ja 

eller Nej. De flesta av våra variabler befinner sig på en nominal skalnivå. Nominal skalnivå 

betyder att svarsalternativen endast utgör kategorier utan rangordning (Edling & Hedström, 

2003).  Datainsamlingens resultat analyserades sedan genom univariata analyser med 

frekvenstabeller samt bivariata analyser med korstabeller (jmf. Wahlgren, 2008). Detta dels 

för att mäta utbredningen av olika variabler och dels för att studera eventuella samband. 

Signifikantprövningar med hjälp av Chi2 test har gjorts (jmf. Edling & Hedström, 2003).  

 

Några av studiens data har även analyserats (med handledares hjälp) med logistisk 

regressionsanalys (jmf. Edling & Hedström, 2003). Regressionsanalyser är vanliga då man 

vill visa den unika påverkan från en oberoende variabel på en beroende variabel, genom att 

alla andra variabler i analysen hålls konstanta. Logistisk regressionsanalys används vanligen 

när utfallet kan anta två värden. Senare i studien redovisas resultaten dels i ett p-värde, dels i 

oddskvoter (odds ratios, OR) med 95 % konfidensintervall. Oddskvoten beräknas på två 

variabler, ju större skillnad mellan oddsen desto starkare är sambandet mellan variablerna. 95-

procentigt konfidensintervall (95 % KI) visar osäkerheten i oddskvoten, ju smalare intervallet 

är desto säkrare är punktskattningen.    

 

Tabellerna har utformats med både relativa och absoluta frekvenser (jmf. Ejlertsson, 2005). 

Detta eftersom vi vill ge läsaren möjlighet att både se resultaten av analyserna i procent för ge 

en mer läsbar struktur i tabellerna samtidigt som de absoluta talen framgår för att inte göra 

procentresultaten missvisande. 	  

Utifrån tabellerna har vi valt att plocka ut resultat med relevans för studien och jämförelser av 

dessa i olika tabeller har gjorts (jmf. Elofsson, 2005). För att lättare se vilka resultat som var 

av relevans tematiserade vi dem i resultatavsnittet med hjälp av våra frågeställningar. Vi har 



22	  
	  

även analyserat våra resultat i förhållande till tidigare forskning samt våra teoretiska verktyg.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att bli säkra på att vi inte uteslutit relevant information för studien alternativt fångat in 

kunskap som inte svarar på våra frågeställningar var det nödvändigt att operationalisera våra 

begrepp (jmf Tufte, 2011). Då vi ställt våra frågor till ett skriftligt material istället för till 

personer så ökar studiens validitet eftersom våra frågor inte tolkats av någon annan än oss 

som författare. Vi behövde ha samma tolkning utav begreppen för att i största möjliga mån 

leta efter samma kunskap. Vi visste inte inför datainsamlingen vad vi kom att hitta i materialet 

och kunde därför inte utforma ett frågeformulär som fångade all kunskap vi behövde för att 

svara på våra frågeställningar. Dock skall viss information alltid finnas i akter (Vinnerljung, et 

al, 2001) såsom bakgrundsdata eller formella beslut. Dessa uppgifter är nödvändiga i 

socialtjänstens arbete och man kan därmed som forskare delvis förutse vilka frågor man kan 

få svar på. Detta höjer i sin tur studiens validitet. Svaren vi fann behövde passa in i 

svarskategorierna (jmf Tufte, 2011) och det är av denna anledning vi genomförde en 

pilotstudie med öppna frågor och testade på materialet för att sedan revidera frågeformuläret. 

Hur väl vi utformade frågeformuläret kommer direkt påverka validiteten i denna studie. Det är 

också viktigt att vi inte validerat varje fråga i sig själv utan hela tiden ställt frågan mot vårt 

syfte och frågeställningar, och försäkrat oss om att frågan kommer att samla in relevant 

kunskap för studien (jmf a.a.). Beslutsunderlagen är redan nedskrivna och innehållet kommer 

därmed vara detsamma oavsett omständigheterna kring vår datainsamling. Däremot är det 

olika socialsekreterare som varit ansvariga i de olika ärendena och barnens/föräldrarnas 

situation varje gång tolkats utav någon. Detta kan påverka vilka skäl som har lyfts fram i 

beslutsunderlagen och i vilken grad socialsekreteraren känner oro för barnet. De avgörande 

skälen för kontaktinsatsen kanske inte är en fullständig sanning då möjligheten finns att vi 

skulle fått andra svar via ärenden som handlagts utav andra socialsekreterare. Detta kan 

påverka studiens validitet. Däremot anser vi att validiteten höjs då vi använder oss utav ett 

stort material insamlat från fler än en stadsdel.  

En sak som kunnat påverka reliabiliteten i studien är att vi i början av insamlingen var 

nybörjare och aldrig gjort detta förr (jmf Tufte, 2011). Vi fick dock snabbt in rutinen och 

insamlingen gick smidigare allt eftersom. Hur omgivningen såg ut omkring oss under tiden vi 

utförde datainsamlingen kan också påverkat hur noga vi läste materialet. Vår dagsform kan 

givetvis ha en inverkan men kanske än viktigare kan våra egenskaper samt förkunskaper ha 
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påverkat vad vi utläste i materialet. Det vi läst i tidigare forskning kan ha påverkat vad vi 

”letat efter” i materialet. Här återkommer vi till vikten av att vi har en tydlig definition av de 

begrepp vi använder oss utav för att minska möjligheterna till olika tolkningar. När vi läste 

beslutsunderlagen läste vi hälften var, dvs. varje underlagen lästes bara en gång och inte av 

oss båda. Detta kan påverka studien negativt då det finns en möjlighet att vi skulle ha tolkat 

materialet olika. Däremot diskuterade vi kontinuerligt under insamlingen, vilken information 

som hörde hemma under vilket svar. Återkommande läste vi utredningar gällande syskon 

vilka då levde under samma familjeförhållanden, och tog tillfället i akt att jämföra våra 

formulär för att säkerställa att vi tolkat informationen på samma sätt. 	  

Vår målpopulation är samtliga barn i Sverige som mottagit kontaktinsats. Vår rampopulation 

är alla barn i Stockholm som mottagit kontaktinsats. Hade samtliga stadsdelar som tillfrågades 

lämnat intresse, hade möjligheten att göra ett slumpmässigt eller strategiskt urval ökat, vilket i 

sin tur hade ökat möjligheten att generalisera något. Vi skulle kunna spekulera kring 

generalisering, men våra resultat skildrar i första hand bara det undersökta urvalet. Vi menar 

att resultaten ändå kan ge läsaren en hygglig inblick i varför barn får kontaktinsats.  

Etik 

Den första frågan vi ställde oss inför studien var om undersökningen kunde orsaka skada för 

den undersökta gruppen och om värdet utav resultaten i så fall kunde överväga eventuella 

skador (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Då det inte var ett mål för denna studie att 

generalisera resultaten gör vi heller inte några uttalanden om samtliga människor i Sverige 

som någon gång haft kontaktinsats. Vi menar därför att risken är låg för att gruppen ska ta 

skada utav vår studie. Resultaten av vår studie kan ha betydelse för samhället då vi vet så lite 

kring vilka barn som beviljas kontaktperson/kontaktfamilj. Denna studie kan bidra med 

kunskap som skulle kunna vara till gagn för framtida barn som är aktuella för insatsen.	  

 

Vi har delvis följt de etiska riktlinjerna kring informerat samtycke, konfidentialitet och ev. 

konsekvenser utav deltagande i undersökningen (jmf Larsson, 2005). Vi har inte erhållit 

samtycke ifrån de personer som ingår i denna studie, dock har studien godkänts utav 

socialchef eller jämförlig position på respektive stadsdel. Konfidentialiteten har vi respekterat 

på så vis att vi inte någonstans har sparat personnummer på studiens deltagare. Vi har gjort 

om alla personnummer till ID-nummer, vilka datafångstformulären har märkts upp med och 

därmed avidentifierat respondenterna. Akterna presenteras inte som fallstudier, utan i 
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tabellform för att ingen igenkänning ska kunna ske. Vilka stadsdelar akterna kommer ifrån 

framgår inte heller i studien. Vi har givetvis signerat sekretessavtal på plats för att säkerställa 

vår tystnadsplikt. Om någon skulle bli stött eller ta skada av våra resultat, exempelvis om 

någon som mottagit insatsen inte känner igen sig i våra resultat, så anser vi att vikten av våra 

resultat ändå överväger eventuella skador (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). 

	  

Resultat  

I följande kapitel presenteras studiens empiriska material. Inledande presenteras urvalet 

utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, boende och insatstyp. Vidare redovisas resultat 

kopplade till våra två första frågeställningar, den tredje och sista frågeställningen gällande 

indikationer på samband i materialet har vi valt att presentera under avsnittet där sambandet 

hör hemma istället för att presentera sambanden under en egen rubrik. Detta för att slippa 

återhänvisa läsaren till tidigare avsnitt och tabeller. I tabellerna har vi avrundat procenten till 

närmsta heltal för att öka läsbarheten. Tabellerna visar både relativa och absoluta frekvenser 

(jmf. Ejlertsson, 2005), där absoluta frekvenser presenteras under ”f”, och relativa frekvenser 

presenteras under ”%”. I tabellerna redovisas även de antal analyserna har gjorts på, ”n=”.  

I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av studiens resultat. 

 

Studiens urval 
 
Tabell 1. Beskrivning av urvalet utifrån kön, ålder, boende och insatstyp redovisas i absolut 
frekvens samt procent, n=138.  
Kön f % 
Pojke 74 54 
Flicka 64 46 
Ålder   
0-9 år 62 45 
10+ år 76 55 
Bor hos   
Mamma 105 76 
Pappa 10 7 
Två vuxna 14 10 
Annat 9 7 
Insatstyp   
Kontaktperson 61 44 
Kontaktfamilj 77 55 
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Tabell 1 visar att det är ungefär lika många pojkar som flickor som beviljats någon av 

kontaktinsatserna, det är ungefär lika många barn under (45 %) som över 10 år (55 %). De 

barn som ingår i studien bor huvudsakligen hos en ensamstående förälder som i de allra flesta 

fall är mamman. Det är endast i ett av 10 fall som barnet bor tillsammans med två vuxna. 

 
 
Tabell 2. Åldersgrupper av yngre och äldre barn mot insatstyp redovisas i absolut frekvens 
samt procent.  

 Kontaktperson 

 f                % 

Kontaktfamilj 

f               % 

Barn 0-9 år n=62 9              15 53            86 

Barn 10+ år n=76 52             68 24            32 
Chi2 p=.000 
 
Tabell 2 visar att yngre barn oftast får kontaktfamiljsinsatsen, medan äldre barn oftast får 

kontaktpersonsinsatsen. Sambandet mellan ålder och insatstyp är signifikant.  

 
Skäl relaterade till föräldrar 

 
Tabell 3. Frekvens av vem/vilka skäl till insats relateras till redovisas i absolut frekvens samt 
procent, n=138. 
 f          %              
Enbart skäl till barnet 65       47 

Enbart skäl till förälder 40       29 

Både barn och förälder 33       24 

 

Tabell 3 visar till vem/vilka skälen till insats relateras till i utredningarna. I nästan en fjärdedel 

av alla utredningar fanns det flertal skäl angivna både till förälder och barn. I nästan hälften av 

utredningarna fanns det enbart skäl relaterade till barnet, och i en tredjedel enbart till 

föräldern. Detta innebär att kontaktinsatsen enligt aktmaterialet i huvudsak är ett stöd till 

barnet, och i betydligt mindre utsträckning enbart till föräldrarna. Utöver vad som redovisas i 

tabellen visade våra analyser i SPSS även att det i hälften av alla utredningar fanns skäl 

relaterade till föräldern. Då inkluderas även de fall där det samtidigt fanns skäl relaterat till 

barnet. I de fall där det fanns skäl relaterade till föräldern, visade materialet utöver tabellerna 

att avlastning är det absolut vanligaste (87 %). Psykisk ohälsa är en återkommande 

problematik hos föräldrarna i studien (se tabell 4) men ett mycket ovanligt skäl till insats. 

Psykisk ohälsa var i endast 1 av 10 fall ett avgörande skäl. Här kan även tilläggas att 
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avlastning och psykisk ohälsa var de enda skälen som framgick i utredningarna som skäl 

relaterade till föräldern. 

 

Föräldrars problematik 

 
Tabell 4. Typer av problematik relaterade till boendeförälder redovisas i absolut frekvens 
samt procent, n=138. 
 f           % 
Svagt/Inget social nätverk 62        45 
Psykisk ohälsa 49        36 

Långvarigt sjukskriven/ 
arbetslös 

35        25 

Otillräcklig som förälder 34        25 

Somatisk ohälsa 23        17 

Missbruk/Våld/Kriminalitet 15        11 

Annat 12         9 

I denna tabell var det möjligt att markera fler än ett svar varför totalsumman blir över 100 %.  
 
Tabell 4 visar frekvenser av olika problematik relaterade till barnets boendeförälder. 

Svagt/Inget socialt nätverk finns med hos hälften av alla boendeföräldrar och var därför den 

vanligaste problematiken följt av psykisk ohälsa som också innefattar en stor grupp av 

boendeföräldrarna. En fjärdedel har varit sjukskrivna eller arbetslösa en längre tid, och lika 

många känner sig otillräckliga som förälder. Missbruk/Våld/Kriminalitet är ganska ovanligt 

hos boendeföräldrar, bara 1 av 10 hade denna problematik. 

 
 
Tabell 5. Typer av problematik relaterade till den andre föräldern redovisas i absolut 
frekvens samt procent, n=138. 
 f           % 
Missbruk/Våld/Kriminalitet 54        39 

Frånvarande 85        62 

Annat 13         9 

I denna tabell var det möjligt att markera fler än ett svar varför totalsumman blir över 100 %.  
 
Tabell 5 visar vilka typer av problematik som förekommer hos den andre föräldern, med 

hänvisning till tabell 1 är den andre föräldern ofta barnets pappa. Hos andreföräldern finns i 4 

av 10 fall en problematik med missbruk, våld eller kriminalitet. Det tydligaste resultatet är 

dock att drygt 6 av 10 andreföräldrar är frånvarande.   
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Studiens material visade, utöver vad de presenterade tabellerna visar, att det i en tredjedel av 

relationerna mellan föräldrarna fanns antingen misshandel eller konflikter.  

Tabell 6. Oro för relationen mellan förälder och barn redovisas i absolut frekvens samt 
procent, n=138. 

 Boendeförälder  

f               % 

Andre förälder  

f              % 

Övergrepp/Vanvård 4              3 14           10 

Konflikter  25            18 6              4 
	  
Tabell 6 presenterar data för faktorer som väckte oro i relationen mellan förälder och barn. I 

mindre än ett av fem (18 %) fall fanns det konflikter mellan barnet och boendeföräldern. I 

relationen mellan barnet och den andre föräldern var övergrepp/vanvård vanligast och fanns i 

1 av 10 utredningar. Resultaten pekar m a o på att socialtjänsten sällan känner oro för att 

barnen far riktigt illa. Insatsen verkar därför inte användas i ärenden med svår problematik. 

	  
Skäl relaterade till barnet 

 

I tabell 3 under föregående avsnitt presenterades hur ofta skäl till förälder, barn samt både 

barn och förälder förekom. I nästan hälften av utredningarna fanns det enbart skäl relaterade 

till barnet och som tidigare nämnt fanns det skäl till både förälder och barn i en fjärdedel av 

fallen. Utöver vad som redovisas i tabellen visade våra analyser i SPSS även att det i 7 av 10 

utredningar fanns skäl relaterade till barnet. Då inkluderas även de fall där det samtidigt fanns 

skäl relaterat till föräldern. 

 
Tabell 7. Skäl relaterade till barnet redovisas i absolut frekvens samt procent, n=138. 
 f             % 
Stabila vuxenrelationer 44          32 

Stimulans 42          30 

Socialt nätverk 37          27 

Vägledning 29          21 

Tillgång till familjeliv/manlig 
förebild 
 

18          13 

Oro för barnets utveckling 18          13 

Annat 12           9 
I denna tabell var det möjligt att markera fler än ett svar varför totalsumman blir över 100 %.  
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Tabell 7 beskriver vilka skäl relaterade till barnet som hittades i utredningarna. De tre 

vanligaste skälen är stabila vuxenrelationer, stimulans och socialt nätverk. Dessa skäl, men 

även flera, menar vi indikerar ett behov hos barnet av en extra vuxen för att tillgodose 

exempelvis behovet av stimulans. Samtidigt är det ovanligt att socialtjänsten uttryckligen har 

en oro för barnets utveckling. Detta kan exempelvis jämföras med tabell 6 i föregående avsnitt 

där det framgår att det är extremt ovanligt att det finns övergrepp eller vanvård i hemmiljön.  

 
 
Tabell 8. Yngre och äldre barn mot om skälet indikerar ett behov hos barnet av en extra 
vuxen redovisas i absolut frekvens samt procent. 

 f % 

Alla barn n=138 94 68 

Barn 0-9 år n=62 32 52 

Barn 10+ år n=76 62 82 
Chi2 p=. 000 för skillnad barn 0-9 år vs 10+ år. 
 
Bland de vanligast förekommande skälen är, som nämnt, en gemensam faktor att barnet 

behöver (minst) en extra vuxen för att fylla ett behov i vardagen, exempelvis stimulans eller 

vägledning. På grund av detta valde vi att slå ihop alla skäl förutom Oro för barnets 

utveckling och Annat. I nästan 7 av 10 utredningar fanns ett skäl relaterat till barnet som 

indikerade ett behov av en extra vuxen. Tabell 8 visar även att det är signifikant vanligare hos 

äldre barn än yngre med detta behov.  

 
Barns problematik 
 
Tabell 9. Typer av problematik relaterade till barnet redovisas i absolut frekvens samt 
procent, n=138. 
 f              % 
Utagerande beteende 47           34 

Psykisk ohälsa 37           27 

Skolproblem 31           23 

Krävande beteende 31           23 

Introvert beteende 21           15 

Somatisk ohälsa 16           12 

Annat 34           25 
I denna tabell var det möjligt att markera fler än ett svar varför totalsumman blir över 100 %.  
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Tabell 9 visar vilka typer av problematik som förekommer hos barnen i studien. Vanligast är 

att barnet har ett utagerande beteende, psykisk ohälsa är dock nästan lika vanligt. Därefter är 

skolproblem och krävande beteende hos barnet lika förekommande.  
 
 
Tabell 10. Problematik relaterat till barnet mot insatstyp, åldersgrupper av barn samt 
presentation av frekvens av problematik (en och flera) hos alla barn redovisas i absolut 
frekvens samt procent.  

 Minst två typer av 

problematik   

f            % 

Chi2 

p= 

Problematik finns 

 

f              % 

Chi2 

p= 

Kontaktperson n=61 41         67  56           92  

Kontaktfamilj n=77 32         42 .003 48           62 .000 

Barn 0-9 år n=62 24         39  37           60  

Barn 10+ år n=76 49         65 .003 67           88 .000 

Alla barn n=138 73         53 - 104         74 - 
 
 

Tabell 10 visar att det finns problematik hos barnen med kontaktperson i drygt 9 av 10 fall (92 

%). Gällande barn med kontaktfamilj är siffran något lägre, drygt 6 av 10 fall. Tabellen 

skildrar även hur vanligt det är med minst två typer av problematik hos barnen i studien. Det 

framgår att minst två typer av problematik är vanligare hos barn med kontaktperson än 

kontaktfamilj. Båda sambanden är signifikanta. Tabellen pekar även på att egen problematik 

är vanligt hos de äldre barnen, drygt 6 av 10 har också minst två typer av problematik. De 

yngre barnen har i 6 av 10 fall egen problematik, och 4 av 10 i samma åldersgrupp har två 

eller flera. Även dessa samband är signifikanta. Om man istället tittar på alla barn så har en 

majoritet egen problematik och hälften av alla barn har minst två typer.  

 
Tabell 11. Utagerande beteende hos barn mot åldersgrupper och insatstyp redovisas i 
absolut frekvens samt procent. 

 f % Chi2 p= 

Barn 0-9 år n=62 13 21  

Barn 10+ år n=76 34 45 .003 

Kontaktperson n=61 28 46  

Kontaktfamilj n=77 19 25 .009 
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Eftersom utagerande beteende var den vanligaste problematiken hos barn i studien valde vi att 

titta närmare på just den variabeln. Tabell 11 visar att ett utagerande beteende är vanligare hos 

äldre barn än yngre. Det är även något vanligare att barn med insatsen kontaktperson har 

denna problematik än barn med kontaktfamilj. Materialet visade även att om man lägger ihop 

variabeln utagerande beteende med krävande beteende, så har 5 av 10 äldre barn någon av 

dessa problematiker, och 4 av 10 yngre barn.  

Tabell 12. Logistisk regressionsanalys av samband mellan a) att barnet beskrivs i 
beslutsunderlaget som ”utagerade” eller ”utagerande” alternativt ”krävande” och b) 
insatstyp, åldersgrupp och kön, n=138. 

  Barnet beskrivs som 
”utagerande” 

Barnet beskrivs som 

”utagerande”/”krävande” 
Bakgrundsvar P OR 95% KI P OR 95% KI 
Kontaktfamilj 0.126 0.5 0.2-1.2 0.193 0.6 0.2-1.3 
Äldre barn 0.199 1.8 0.7-4.5 0.830 0.9 0.4-2.1 
Pojke 0.000 4.4 1.9-9.9 0.000 4.3 2.0-9-0 

För KF är KP ref grupp, för äldre barn är yngre ref grupp och för pojke är flicka ref grupp. 

 

Tabell 12 beskriver resultaten från två logistiska regressionsanalyser. Tabellen visar att när 

barnet beskrivs som utagerande eller utagerande/krävande finns det ett starkt signifikant 

samband med pojkar. Det är 2-10 gånger (se 95 % KI) vanligare att pojkar beskrivs som 

utagerande i beslutsunderlagen jämfört med flickor oavsett deras ålder och insatstyp. Det är 

även 2-9 gånger vanligare att pojkar beskrivs som utagerande/krävande än flickor, oavsett 

deras ålder och insatstyp. Tabellen visar även att det är vanligare att barn som får 

kontaktperson beskrivs som utagerande i beslutsunderlagen jämfört med barn som får 

kontaktfamilj, sambandet är dock svagt och icke signifikant. Samma gäller för äldre barn 

jämfört med yngre. Tabellen visar även att då barnet beskrivs som antingen utagerande eller 

krävande finns det en svag tendens att även detta är vanligare bland barn med kontaktperson 

än kontaktfamilj, sambandet är dock inte signifikant. Vid äldre och yngre barn saknas en 

sådan tendens.  

 

Sammanfattning av resultat 

Det som framgår i våra resultat är att de barn som beviljas insatsen 

kontaktperson/kontaktfamilj i mycket stor utsträckning bor med en ensamstående mamma 
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med svagt nätverk och ofta psykisk ohälsa. Den andre föräldern är därmed oftast pappan som 

många gånger är frånvarande samt har problematik som missbruk och/eller kriminalitet. De 

angivna skälen till varför barnet får insatsen relateras oftast till barnet och handlar då i stora 

drag om att barnet behöver en extra vuxen i sin vardag. Dessa skäl är en aning vanligare bland 

äldre barn. I de fall det finns angivna skäl relaterade till föräldern (oftast mamman) handlar 

det främst om att denne behöver avlastning. Det finns också en skillnad i vilken insatstyp som 

beviljas beroende på ålder, då det är väldigt vanligt att yngre barn får kontaktfamilj medan 

äldre barn i större utsträckning får kontaktperson. Gällande egen problematik hos barnen är 

multipel problematik (två eller fler typer) vanligast hos äldre barn som har insatsen 

kontaktperson. Den typ av problematik som förkommer mest hos samtliga barn är utagerande 

samt psykisk ohälsa, även denna är dock vanligast hos äldre barn med insatsen kontaktperson. 

Våra resultat visar även att problematiker hos den vuxne samt barnet inte orsakar någon större 

oro hos socialtjänsten för att barnet skulle fara illa. De logistiska regressionsanalyserna visar 

att när barnet beskrivs som utagerande eller utagerande/krävande finns det ett mycket starkt 

signifikant samband med pojkar, oavsett ålder och insatstyp. 
 
 
Analys utifrån tidigare forskning 
 

Skäl relaterade till föräldrar 

 

Avlastning var det klart vanligaste skälet relaterat till föräldrar, vilket även tidigare studier 

visat (Andersson, & Bangura Arvidsson, 2001; Regnér, 2006). I en tredjedel av alla underlag 

fanns skäl angivet enbart till föräldern, vilket liknar resultat i Berg Eklundhs studie (2010). 

Detta kan också jämföras med Regnérs (2006) slutsats om att trots att insatsen registreras på 

barnet så är det ofta förälderns behov som är avgörande. Totalt sett fanns skäl relaterat till 

föräldern i hälften av utredningarna, dock kunde samtidigt skäl finnas relaterat till barnet i 
detta resultat.  

Föräldrars problematik 

 

Trots att det inte fanns någon variation bland föräldrarelaterade skäl fanns det desto större 

variation bland föräldrarnas problematiker i vår studie. Tidigare studier visar att pappan oftast 

är frånvarande och har missbruks- eller kriminell problematik (Andersson & Bangura 

Arvidsson, 2001). Att fäderna har problem med missbruk och kriminalitet förekommer även i 
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andra studier (se t.ex. Vinnerljung, et al, 2011). Det var något vanligare i vår studie än tidigare 

forskning att pappan är frånvarande (se t.ex. Berg Eklund, 2010). I en studie visade resultaten 

att föräldrar till barn med kontaktfamilj hade missbruksproblematik i 34 % av fallen, där 

nästan samtliga missbrukande föräldrar var den frånvarande föräldern (Sundell et.al., 1994). 

Detta resultat skulle kunna liknas vid vår studies resultat (39 %), dock har vi inkluderat våld 

och kriminalitet vilket gör att vi inte enbart kan utröna resultaten för missbruksproblematik 

hos andreföräldrarna i vår studie. Vår studie inkluderar även kontaktpersonsinsatsen vilket 

tillför ytterligare en skillnad som kan påverka resultaten. En studie har visat att 28 % av 

barnen med kontaktfamilj hade föräldrar där båda missbrukade och/eller hade psykisk ohälsa 

(Berg Eklundh, 2010). I vår studie var det vanligt med psykisk ohälsa hos boendeföräldern 

medan missbruk hos denne var väldigt ovanligt och bara fanns i 1 av 10 fall, återigen ingår 

dock våld och kriminalitet i denna kategori.  

 

En tidigare mindre studie har visat att våld förekommer i 58 % av familjerna antingen mellan 

föräldrarna eller mellan förälder och barn (Berg Eklundh, 2010). I vår studie har vi separerat 

vilka våldet finns emellan. En tredjedel av vår studies föräldrar hade antingen konflikter eller 

misshandel i relationen. I drygt var tionde relation mellan förälder och barn fanns övergrepp 

eller vanvård, de allra flesta mellan barnet och den andreföräldern. Även om vi lägger ihop 

resultaten från vår studie har vi en betydligt lägre siffra i frågan, samtidigt som vi även 

inkluderar konflikter.  

 
Studiens resultat visar att 83 % av föräldrarna är ensamstående. Omfattningen av 

problematiken är överensstämmande med tidigare forskning (se t.ex. Berg Eklund, 2010; 

Vinnerljung & Franzén, 2005).  

I vår studie är svagt/inget socialt nätverk den absolut vanligaste problematiken hos 

boendeföräldrarna (45 %). Det är en betydligt lägre siffra jämfört med en tidigare studie om 

kontaktfamilj där nätverk hos föräldrar beskrevs som bristfälligt i 74 % av fallen (Berg 

Eklundh, 2010). En anledning till varför den tidigare studien har en betydligt större 

omfattning av problematiken skulle kunna vara att vi i vår studie inkluderar 

kontaktpersonsinsatsen. Att föräldrar till barn med den insatsen i större utsträckning har 

fungerande nätverk kring sig skulle därför kunna vara en teori. Samtidigt kan en annan teori 

vara att färre föräldrar i vårt urval faktiskt har ett svagt nätverk jämfört med tidigare studier 

(t.ex. Sundell, et.al, 1994; Johnsson & Regnér, 2006).  
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I vår studie hade 36 % av boendeföräldrarna psykisk ohälsa vilket gjorde problematiken till 

den näst vanligaste. Detta är även i tidigare forskning en vanlig problematik (Andersson & 

Bangura Arvidsson, 2001) och vår procentandel är identisk med en av de tidigare studiernas 

(se Berg Eklundh, 2010).  

 

Tidigare studier visar att föräldrar till barn med kontaktfamilj i hela 62 % var sjukskrivna eller 

arbetslösa en längre tid (Berg Eklundh, 2010). Detta är en betydligt högre siffra än vad våra 

resultat visar (25 %).  

 

Skäl relaterade till barnet 

 
I nästan hälften av utredningarna fanns det enbart skäl relaterade till barnet. I 7 av 10 

utredningar fanns skäl relaterade till barnet, då inkluderas även de fall där det samtidigt fanns 

skäl relaterat till föräldern. Gällande dessa resultat har vi inte lyckats hitta någon tidigare 

forskning att jämföra med.  

 

I Berg Eklundhs studie (2010) var det vanligaste skälet kopplat till barnet trygghet och 

omvårdnad, vilket skulle kunna liknas vid vår kategori stabila vuxenrelationer som var det 

vanligaste skälet i vår studie. Även det näst vanligaste skälet i vår studie, stimulans, kan 

liknas vid det näst vanligaste skälet i Berg Eklundhs studie, stimulans och aktivitet. 

Procentandelen för de båda skälen ser dock annorlunda ut i vår studie jämfört med Berg 

Eklundhs studie. Detta kan bero på att resultaten analyserats fram på olika sätt. Vi gjorde 

analysen på samtliga utredningar som ingick i vår studie, medan Berg Eklundhs enbart byggs 

på de utredningar där skäl fanns relaterade till barnet.  

 

I Berg Eklundhs studie (2010) var det minst förekommande skälet barnets behov av ett större 

nätverk. Vår studie visar på ett helt annat resultat. Visserligen är socialt nätverk det tredje 

vanligaste skälet i vår studie, men det är enbart fem procentenheter lägre andel än det 

vanligaste skälet. Samtidigt var svagt/inget socialt nätverk den vanligaste föräldrarelaterade 

problematiken. En möjlig förklaring är att förälderns behov skrivs över på barnet (jmf. 

Regnér, 2006). Regnér (2006) menar att saknaden av en fadersgestalt är ett återkommande 

skäl. Detta stämmer dock varken överens med våra resultat eller senare genomförda studier 

(se Berg Eklundh, 2010).  
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Vår studie visar att nästan 7 av 10 barn hade ett skäl relaterat till sig som indikerade ett behov 

av en extra vuxen, vilket är ett betydligt högre resultat än i tidigare studier (t.ex. Berg 

Eklundh, 2010). Behovet är vanligare bland de äldre barnen i vår studie men detta har vi inte 

kunnat hitta jämförbara resultat om i tidigare forskning.  

 

Tidigare studier påvisar att befarade brister i omvårdnaden är något som framkommit som 

skäl under intervjuer med socialsekreterare men inte i dokumentgranskning av deras 

arbetsmaterial (Berg Eklundh, 2010). Forskning av Eriksson (refererad i Sundell, et.al., 1994) 

beskriver att kontaktfamilj ibland tillsätts i ärenden med svår problematik som ett alternativ 

till att omhänderta barnet. Detta är inte ett resultat som framkommit i vårt material, vilket 

skulle kunna bero på att sådan oro inte skrivs ned i arbetsmaterialet.   

 

Barns problematik 

 

Tidigare forskning har, som tidigare förklarats, lagt mindre fokus på barnens eventuella 

problematik jämfört med föräldrars. Vi kan ändå göra vissa jämförelser med Berg Eklundhs 

studie (2010). I vår studie hade tre av fyra barn egen problematik, medan detta gällde två av 

tre barn i nämnd studie (a.a.). Det är alltså vanligare med egen problematik i vår studie. 

Skillnaderna kan bero på att vår studie gjorts på ett urval med större åldersspann. 

 

En tidigare litteraturöversikt konstaterar att kontaktperson oftast ges till äldre barn på grund 

av deras egen problematik (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Våra resultat kan sägas 

styrka detta konstaterande. Detta då våra resultat dels visar att äldre barn i större utsträckning 

beviljas kontaktperson, dels att äldre barn har egen problematik i 9 av 10 fall. Det är även 

vanligare bland de äldre barnen att ha minst två typer av problematik jämfört med de yngre 

barnen, men detta har vi inte hittat tidigare forskning att jämföra med.  

 

Våra resultat visar att en utagerande problematik är vanligt, främst i gruppen äldre barn samt 

barn som får kontaktperson. Oavsett ålder och insatstyp är det fler pojkar som beskrivs 

utagerande, vilket innebär att pojkarna driver sambandet. Utagerande beteende finns även 

med i tidigare studier men beskrivs där inte som den vanligaste inte som den vanligaste (se 

t.ex. Andersson & Bangura Arvidsson). Problematiken hos barn är sällan rangordnade i 

tidigare forskning vilket gör jämförelser av dessa svåra, det finns dock återkommande teman. 

Berg Eklundh (2010) beskriver nedstämdhet och oro som den mest förekommande 
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problematiken, denna skulle kunna jämföras med vår kategori introvert beteende. 

Omfattningen är dock inte lik då introvert beteende var den femte vanligaste problematiken i 

vår studie. Våra resultat visar även att psykisk ohälsa är vanligt förekommande, vilket tidigare 

forskning inte påvisat.  

 

Tidigare forskning menar att kontaktinsatserna kan ses som två olika insatser eftersom de ges 

till olika barn på grund av olika problematik (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Vi kan 

se genom våra analyser att det är vanligare bland de barn som får kontaktperson att ha minst 

två typer av problematik än hos de barn som får kontaktfamilj. Vi har även, likt tidigare 

forskning (a.a.), funnit att det är vanligare att äldre barn beviljas kontaktperson än 

kontaktfamilj. Samtidigt är många av våra resultat överlappande. Många problem finns i båda 

insatstyperna och båda åldersgrupperna. Till exempel driver pojkar sambandet med 

utagerande beteende, och inte insatstyp och ålder. I och med detta dyker samma problematik 

upp i båda åldersgrupperna och insatstyperna. Därför kan vårt material inte styrka påståendet i 

Andersson & Bangura Arvidssons litteraturöversikt (se a.a.).  
 

Jämförelser med utländska insatser 

 

Norges liknande insatser syftar till att avlasta föräldrar och stimulera barns sociala liv utanför 

familjen (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). Det verkar finnas likheter med hur våra 

svenska kontaktinsatser används eftersom avlastning i vår studie var det klart vanligaste 

skälet, samt att stimulans och socialt nätverk var bland de vanligaste skälen relaterat till barn. 

Insatsen avlastningsophold i Danmark används enligt tidigare forskning för att undvika att 

omhänderta barn (se a.a.). Vi menar att detta inte verkar vara ett syfte med kontaktinsatsen, i 

enlighet med våra resultat som visar att socialtjänsten sällan känner oro för att barnet far illa i 

hemmet. Av denna anledning bedömer vi att kontaktinsatsen sällan ges i ärenden med svår 

problematik.  
 
 
I vår studie framkom att bland de vanligaste skälen relaterat till barn fanns stabila 

vuxenrelationer, stimulans och socialt nätverk. Detta skulle kunna liknas vid användningen av 

den amerikanska interventionen mentoring där det har påvisats att mentorsrelationerna i sig 

och att aktiviteter den unge själv är intresserad av genomförs under strukturerade former visat 

på svag positiv utveckling hos ungdomarna med interventionen (se Dubois & Rhodes, 2008).  
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Det australiensiska projektet Aunties and Uncles Co-operative Family Project (se Wilkes, 

Beale & Cole, 2007) har likt den svenska kontaktinsatsen utvecklats i och med de sociala 

förändringarna i kärnfamiljen (jmf Berg Eklundh, 2010). Likt Australiens projekt verkar 

kontaktinsatsen enligt våra resultat främst vara till för ensamstående föräldrar (jmf. Wilkes, 

Beale & Cole, 2007). Ett centralt fokus i projektet är att kunna bidra med manliga förebilder 

åt barnen (a.a.), vilket inte verkar vara ett syfte med den svenska kontaktinsatsen enligt våra 

resultat. 

Analys utifrån teoretiska verktyg 
 
Den institutionaliserade familjen	  

Studiens syfte är att undersöka varför barn får kontaktperson eller kontaktfamilj. Bourdieus 

resonemang om Den institutionaliserade familjen (se Bourdieu, 1995) kan ge oss en möjlig 

förklaring till detta. Den bilden man har av familjen som institution blir ett verktyg som man 

konstruerar och kategoriserar verkligheten med (a.a.). Vår studie visar att kontaktinsatsen i 

huvudsak är en insats till enföräldrafamiljer. I och med att familjerna är aktuella hos 

socialtjänsten och beviljats kontaktinsats har socialtjänsten gjort bedömningen att familjen 

inte på egen hand klarar av situationen de befinner sig i. En situation som socialtjänsten 

bedömer som icke önskvärd. De skälen som genom vår studie påvisats i socialtjänstens 

beslutsunderlag kan därför förklaras genom att socialtjänsten anser att vissa behov finns hos 

familjerna. Behov som, om de uppfylls, tar familjen närmare normen socialtjänsten har om 

hur en familj bör vara.   

 

Bourdieu talar om en institutionaliseringssträvan (se Bourdieu, 1995). I beslutsunderlagen där 

avlastning fanns som skäl fanns det ofta nämnt att den ensamstående mamman behövde egen 

tid för återhämtning för att kunna vara en bättre förälder åt sitt barn. Detta skulle enligt 

Bourdieu kunna vara en handling socialtjänsten använder för att stärka banden mellan förälder 

och barn. Insatsen beskrevs i vissa underlag kunna ge förälder och barn mer uppskattning för 

varandra. Detta då kontaktinsatsen ger en möjlighet till avstånd och vila från varandra inom 

familjen, som i sin tur kan minska den frustration som kan uppstå i dessa familjer till följd av 

deras sociala problematik.  

 

Genom den institutionaliserade familjen (se Bourdieu, 1995) skulle man kunna resonera på 

följande sätt i frågan om varför barn får kontaktinsats. Familjerna i vår studie har inte den 
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familjeform som önskas i dagens samhälle och bedöms av socialsekreterare som oförmögna 

att på egen hand klara av sin situation. De står dock inte så pass långt från normen att de inte 

kan komma den närmare. Därför bidrar staten genom socialtjänsten med medel för att hjälpa 

familjerna komma närmare normen. Genom kontaktfamiljer och kontaktpersoner tillsätter 

socialtjänsten fler vuxna i familjernas nätverk som ska bidra till en förbättrad familjesituation 

och hjälpa föräldrar och barn att uppfylla behoven de bedöms ha. Med stöd i denna analys 

tycks det mycket märkligt att så få utvärderingar görs av kontaktinsatserna (se Andersson & 

Bangura Arvidsson, 2001; SOU 2009:68; Vinnerljung, et al, 2011).  

 

Genom att se vilka skäl som anges i underlagen och hur socialtjänsten kategoriserar föräldrars 

och barns problematiker kan vi med hjälp av den institutionaliserade familjen (se Bourdieu, 

1995) se indikationer på vilka normer som finns hos socialsekreterarna vars beslutsunderlag 

vi undersökt. Våra resultat visar även att det är mycket vanligt att skäl relaterade till barnen 

ofta indikerar ett behov av en extra vuxen, särskilt bland de äldre barnen. Detta skulle i sin tur 

kunna innebära att det finns en norm om att man som äldre barn behöver fler relationer eller 

ett större nätverk än vad man behöver som yngre barn. I och med att de flesta föräldrar i 

studien var ensamstående, och många av dem hade svagt/inget nätverk, skulle man även 

kunna säga att det finns en norm att barn behöver fler vuxna i sitt liv än mamman/pappan. Vi 

fann även genom våra resultat att det var vanligt att fäderna var frånvarande. Normen här kan 

påstås vara att även om föräldrarna inte lever tillsammans i ett parförhållande så bör pappan 

finnas tillgänglig i vardagen. Detta skulle enligt materialet kunna vara anledningen till varför 

så många av boendeföräldrarna, oftast mammorna, beskrevs otillräckliga och behövde 

avlastning.  

 

Vi menar att den sociala ordningens reproduktionscykel (se Bourdieu, 1995) kan skildras 

genom att de angivna skälen och den beskrivna problematiken i studiens underlag indikerar på 

existerande normer hos socialsekreterare. Vad de anger menar vi visar på vilka situationer och 

vilken problematik som är oönskade. Genom att upprätthålla dessa normer, via beslut och 

handlingar, reproducerar socialsekreterare uppfattningen de har av familjen som norm. 
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Sunessons tankeram	  

Metod	  

När Sunesson beskriver metod så menar han att det är ett medvetet sätt att använda sig utav 

arbetsmedel och insatser för klienter (1981). Det ska även finnas en idé om på vilket sätt 

arbetet kommer att leda till förändring. I vårt material framgår det egentligen inte på vilket 

sätt insatsen ska leda till förändring. Om skälet bedöms vara att den ensamstående mamman 

behöver avlastning, så bör det finnas en tanke om vad det är som kommer att förändras i 

samband med avlastningen. Kanske att mamman får tid att återhämta sig som det ofta 

beskrevs i underlagen, och resten av tiden har ork till att vara en bättre mamma. Om så är 

fallet kan socialtjänsten komma att behöva bevilja insatsen var sjätte månad fram till att 

barnet blir äldre och klarar sig mer självt eller att mamman skaffar en partner som kan bistå 

med hjälp. Målet för insatsen i detta fall blir svårt att definiera. Att barnets behov utav fler 

vuxna tillgodoses kanske. Behoven kommer dock att kvarstå och enbart tillgodoses så länge 

insatsen pågår. Av denna anledning är det svårt att se att familjen genom insatsen kommer att 

förändras. 

 

Metoder och ideologier 

 

Sunesson har tankar kring att ideologier och kultur i socialarbetargruppen påverkar deras 

metod (1981). Han syftar på att socialarbetaren behandlar klienten så som denne ”bör” 

behandlas utifrån sin status. Socialtjänsten kategoriserar klienten utifrån dennes status och 

tillskriver klienten samma egenskaper som övriga enskilda i kategorin. Givetvis skapas inte 

dessa kategorier utav socialtjänsten utan är en allmän uppfattning avhängigt den rådande 

ideologin i samhället. Detta skulle kunna betyda att socialtjänsten inte beviljar insatser utifrån 

den enskildes egna behov och egenskaper utan utifrån egenskaper hos den kategori man 

placerat klienten i. I våra resultat är det en stor andel utav barnen som beviljas insatsen för att 

den ensamstående föräldern behöver avlastning. När avlastning är det avgörande skälet för 

insatsen, kan man spekulera kring om det faktum att vara ensamstående är orsak nog till att 

bedömas behöva avlastning. Det skulle alltså kunna vara så att en ensamstående förälder kan 

beviljas insatsen enbart utifrån sin status som ensam.   

 

Sunesson (1981) har också en teori kring att arbetskulturen på socialtjänsten präglas utav 

regler, normer och kollektiva handlingsmönster. Han menar även att det läggs större fokus på 
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handläggning utav ärenden än vid effekt av arbetet för klienten. Enligt våra resultat är det 

främst indikation på ett behov hos barnen av en extra vuxen i deras liv som anges som skäl för 

insatsen (i de fall skälen relateras till barnet). Behov av stimulans, vägledning, stabil 

vuxenrelation etc. angavs både i de fall föräldern brast på dessa områden men även då 

föräldern tillgodosåg dessa behov men socialsekreterarna ändå bedömde att barnet behövde 

ytterligare vuxna. När det fanns en förälder som tillgodosåg dessa behov och man ändå ansåg 

att barnet behövde ytterligare vuxna kan man undra om det är en generell bedömning för alla 

barn att behöva minst två vuxna eller om det var en bedömning av just det aktuella barnets 

behov. Kanske är det så att behovet av en extra vuxen följer det faktum att barnet bor med en 

ensam förälder. 

 

Ett kollektivt handlingsmönster skulle också kunna vara lika mycket (eller mer) grund för 

insatsen som effekten utav insatsen (jmf Sunesson, 1981). Det finns få studier om effekter 

utav insatsen (se t.ex. Vinnerljung et al), men det kanske ändå finns en idé i arbetsgruppen om 

vad insatsen kan skapa för förändring i klientfamiljen. Våra resultat tyder på att mycket i 

barnens situation och bakgrund är överensstämmande. Det kan vara så att man i 

arbetsgruppen kategoriserat denna grupp barn som homogen och kollektivt bestämt att 

kontaktinsats är vad dessa barn behöver. Detta handlingsmönster behöver givetvis inte vara 

något som uttalats, utan snarare formats i omedvetenhet.  

 
Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att utifrån socialtjänstens beslutsunderlag undersöka varför barn får 

kontaktfamilj och kontaktperson. För att uppnå syftet och undersöka våra frågeställningar så 

har vi analyserat studiens material med hjälp av tidigare forskning, Bourdieus teori om den 

institutionaliserade familjen samt Sunessons tankeram om socialsekreterares arbetsmetod.  

 
Föräldrarelaterade skäl och föräldrars problematik 

 

Studien visar att det i hälften av utredningarna fanns skäl relaterade till föräldrarna, i detta 

resultat inkluderas även de fall där det samtidigt fanns skäl relaterat till barnet. I en tredjedel 

av beslutsunderlagen fanns det enbart skäl relaterat till föräldrar. Det överlägset vanligaste 

föräldrarelaterade skälet var avlastning. Hos boendeföräldrar var svagt/inget socialt nätverk 

den vanligaste problematiken följt av psykisk ohälsa, långvarigt sjukskriven/arbetslös samt 
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otillräcklig som förälder. Hos andreföräldrar var den vanligaste problematiken att de var 

frånvarande följt av missbruk/våld/kriminalitet. Majoriteten av barnen i studien bodde med en 

ensamstående förälder. Av dessa resultat bedömer vi att insatsen ofta verkar vara till för 

ensamstående mödrar i behov av avlastning. Vi menar att kontaktinsatsen många gånger 

kompletterar för ett svagt nätverk i familjerna. Av resultaten kan man se att det verkar vara 

väldigt socialt utsatta mammor som finns bland boendeföräldrarna i studien. De flesta av 

andreföräldrarna verkar vara struliga fäder, samtidigt som mödrarna själva verkar vara relativt 

problembelastade. Att insatsen verkar rikta sig till ovan beskrivna föräldrar kan enligt 

Bourdieu (1995) förklaras genom att de inte överensstämmer med normbilden av hur en 

familj bör se ut. Enligt Sunesson (1981) skulle man å andra sidan kunna påstå att 

socialsekreterarna tillskriver föräldern behovet avlastning i och med dennes status som 

ensamstående. Spekulationer kan även göras kring att förälderns känsla av otillräcklighet 

skapas genom deras egen bild av hur en familj ska vara och vad ett barn behöver.  

 

Skäl relaterade till barnet och barns problematik 

 

Trots att det är vanligt med skäl relaterade till föräldrarna i utredningarna, så är det ännu 

vanligare att det finns skäl relaterade till barnet. I sju av tio utredningar finns det skäl 

relaterade till barnet, då det samtidigt fanns skäl relaterat till föräldern. I varannan utredning 

fanns det enbart skäl relaterat till barnet. En slutsats i studien är därför att kontaktinsatsen i 

huvudsak ges som stöd till barnet. Av skälen var det vanligaste stabila vuxenrelationer följt av 

stimulans, socialt nätverk och vägledning. Redan i analysen drog vi slutsatsen att de 

vanligaste skälen indikerar ett behov av en extra vuxen hos barnet. Detta förstärker teorin i 

föregående avsnitt om att ensamstående föräldrar inte räcker till för barnet. Vår uppfattning 

var när datainsamlingen genomfördes att när ett skäl indikerade ett behov av en extra vuxen 

hos barnet, var fallet inte alltid att föräldern brast på dessa områden. Vår uppfattning var i 

dessa fall att barnet ändå bedömdes ha ett behov av fler vuxna i sitt nätverk. Visserligen är det 

mycket vanligt att skäl anges relaterat till barnet, det skulle dock kunna vara så att förälderns 

behov överskrivs på barnet (jmf. Regnér, 2006). Som exempel på detta kan vi ta studiens 

resultat om att det hos boendeföräldrar är vanligt med svagt/inget socialt nätverk som 

problematik och att detta även återfinns som skäl relaterade till barn. 

 

Det är enligt vår studie mycket vanligt att barn har egen problematik. Hos äldre barn och barn 

med kontaktperson var det något mer förekommande än hos yngre barn samt barn med 
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kontaktfamilj. Det var även vanligare bland äldre barn och barn med kontaktperson med minst 

två typer av problematiker än i motsvarande grupper. Den vanligaste problematiken var 

utagerande beteende följt av psykisk ohälsa. En uppfattning vi fick under insamlingen var att 

ett utagerande beteende ofta förekom i samband med psykisk ohälsa, då främst vid 

neuropsykiatriska diagnoser. Under insamlingen la vi även märkte till att dessa problem 

beskrevs påverka och mer eller mindre ”drabba” omgivningen. Spekulationer kan här göras 

om att anledningen till att dessa problem är de mest förekommande kan vara att socialtjänsten 

väljer att uppmärksamma just dessa då de ofta är synliga för människor kring barnet. Detta 

kan jämföras med ett introvert beteende som inte ”drabbar” barnets omgivning på ett lika 

aktivt sätt, varför det heller inte är bland de vanligaste problematikerna hos barn. Att 

beteendena hos barnen beskrivs som problematiska betyder att det är ett oönskat beteende, 

vilket skulle kunna härledas till normer hos socialsekreterarna (jmf. Bourdieu, 1995).  

 

Studiens samband 

Vi har funnit ett samband mellan ålder och insatstyp. Resultat från studien visar att det är 

vanligare att äldre barn beviljas kontaktperson samt att yngre barn beviljas kontaktfamilj. 

Samband har även påvisats vad gäller ålder och skäl relaterade till barnen, då det är vanligare 

att skäl relaterat till barn indikerar behov hos barnet av en extra vuxen hos äldre barn jämfört 

med yngre barn. Även samband mellan mängd problematik, ålder samt insatstyp har visats.  

Äldre barn och barn med kontaktperson anges oftare ha egen problematik samt två eller fler 

typer av problematik än motsvarande grupper. De logistiska regressionsanalyserna påvisade 

att det är vanligare att pojkar beskrivs som utagerande eller utagerande/krävande än flickor. 

Svaga samband, som ej var signifikanta, fanns även gällande dessa beteenden och ålder samt 

insatstyp.  

 

Att pojkar oftare beskrivs som utagerande eller utagerande/krävande än flickor kan enligt 

Sunesson (1981) bero på att omgivningen och socialtjänsten tillskriver pojkarna beteendet i 

och med deras kön. Alternativt att de enklare bedömer deras beteende som sådant i och med 

deras status som pojkar.  
 
 
Studiens begränsningar  
 
Studien har genomförts med aktstudien som metod. Detta innebär en begränsning till 

socialtjänstens arbetsmaterial och vad socialsekreteraren valt att skriva i beslutsunderlaget. 

Studien skildrar av den anledningen enbart socialtjänstens perspektiv på varför barn beviljas 
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kontaktinsatser. Ytterligare en begränsning med studiens metod är att en fullständig aktstudie 

ej genomförts i och med avgränsningen till beslutsunderlagen som legat till grund för beslut 

om kontaktinsats. Hade vi valt att inkluderat hela akternas material finns möjligheten att våra 

resultat hade sett annorlunda ut.  

 

Studien har genomförts på tre stadsdelsförvaltningar i Stockholm stad. Detta skulle kunna 

betyda att stadsdelsförvaltningarna arbetar efter samma eller snarlika riktlinjer och dokument, 

vilket skulle kunna påverka resultatbilden. Om studien genomförts på annan ort är det alltså 

möjligt att resultaten sett ut på ett annat sätt. Under studien har vi även sett antydningar till 

regionala skillnader i praxis, då vi jämfört Regnérs data (2006) med studier gjorda i 

Stockholm (t.ex. Berg Eklundh, 2010; Sundell, et al, 1994; vår egen studie).  

 

Man kan tänka sig att våra resultat hade blivit mer korrekta, och gett läsaren mindre 

tolkningsutrymme om vi hade haft snävare kategorier. Det är även rimligt att anta att studiens 

resultat hade sett annorlunda ut om vi hade haft annat urval och metod, t.ex. intervjuer med 

klientfamiljer.  

 
Förslag till framtida forskning 
 
Då vi under vår studie sett antydningar till regionala skillnader i praxis, menar vi att det vore 

fruktbart att göra exempelvis vår studie i andra delar av Sverige för att se om det då 

framkommer regionala skillnader då samma syfte, frågeställningar, metod etc. används.  
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Bilaga 
Datafångstformulär 

ID.nr: ________ 

Beslutsunderlag saknas:_____ 

 

Insatsen 

Kalenderår insatsen beslutades:__________                 Framgår ej:____ 

 

Kontaktperson  /  Kontaktfamilj   /   Båda                 Framgår ej:____ 

 

   

Bakgrundsdata 

Barnets födelseår:_______   och ålder vid insatsens början:________            Framgår ej:____ 

 

Barnets kön:   Pojke   /   Flicka                 Framgår ej:____ 

 

Barnet bor hos:      Mamma    /     Pappa   /     Två vuxna     /     Växelvis      /      Annat 

                                 Framgår ej:____ 

 

Skäl för insats 

Varför får barnets insatsen?                 Framgår ej:____
  

 

Skäl relaterade till föräldrar, vad:  Avlastning            Psykisk ohälsa            

Annat: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

Skäl relaterade till barnet, vad:  
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Vägledning  Känslomässig omsorg              Stabila vuxenrelationer
                    

 

Manlig förebild         Socialt nätverk                   Stimulans     

 

Tillgång till en normal familj                                                            Oro för barnets utveckling
   

 

Annat:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____ 

      

 

Finns det i beslutsunderlaget indikationer på att barnet har problematiskt beteende eller 
beteende som väcker oro av något slag? 	  

     

Somatisk ohälsa  Utagerande beteende                          Skolfrånvaro    

 

Kognitiva svårigheter          Psykisk ohälsa                              Introvert beteende  

 

Ovanligt kontaktsökande                       Krävande beteende     Låga betyg 
     

Osunt ansvarstagande 

Annat: 
_______________________________________________________________________________ 

  

 

Finns det i beslutsunderlaget indikationer på problematik relaterad till boendeföräldern eller 
beteende som väcker oro av något slag?  Vem:___________	  
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Somatisk ohälsa            Psykisk ohälsa                Långvarigt sjukskriven/arbetslös 

 

Svagt/Inget socialt nätverk                Missbruk/ Våld/ Kriminalitet                  Känslomässiga problem 

 

Otillräcklig som förälder               Övergrepp/ Vanvård mot barnet  

 

Annat: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 

Finns det i beslutsunderlaget indikationer på problematik relaterad till den andre föräldern 
eller beteende som väcker oro av något slag? Vem:_______________	  

     

Somatisk ohälsa            Psykisk ohälsa                Långvarigt sjukskriven/arbetslös 

 

Svagt/Inget socialt nätverk               Missbruk/ Våld/ Kriminalitet                  Känslomässigt problem 

 

Frånvarande               Övergrepp/ Vanvård mot barnet                 

Annat: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 

 

Finns det något i beslutsunderlaget som berör oro för relationen mellan föräldrarna? 

Misshandel    Konflikter 
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Finns det något i beslutsunderlaget som berör oro för relationen mellan förälder och barn?  

I hemmet  Andre föräldern   

Övergrepp/ Vanvård  Övergrepp/ Vanvård    

Konflikter    Konflikter   
  

Annat: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

 

 

Framgår det i beslutsunderlaget vad kontaktpersonen/kontaktfamiljen förväntas göra? 

 

Ja     Nej  

 

 

	  

	  
 
	  


