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Abstract 

Relationer är ett av de grundläggande band vi har i livet och är en viktig aspekt för den 

psykiska hälsan. Denna studie behandlar en speciell typ av relation, nämligen relationen 

mellan kontaktpersoner och deras brukare. Studien fördjupar sig i kontaktpersonernas egen 

upplevelse av många gånger en diffus relation som de har till sina brukare. Den diskuterar om 

den betalda relationen mellan kontaktpersonerna och brukarna är vänskaplig eller om den är 

mer professionell i sin natur samt belyser en del etiska problem som kan uppkomma i den här 

typen av relation.                         

 Den aktuella studien innefattar en kvalitativ ansats och bestod av semistrukturerade 

intervjuer i syfte att belysa relationen mellan kontaktpersoner och sina brukare.    

 Studiens resultat visade att det finns en ambivalens i hur de ser på sin relation till brukaren. De 

definierar sin roll som mer vänskaplig men de önskar ändå att de kunde ha en mer professionell 

hållning när situationen kräver det. Resultatet från studien föranledde vidare att det finns en del 

etiska dilemman som kan uppkomma i relationen och studien analyserades huvudsakligen 

utifrån begreppen vänskap och professionalitet samt med hjälp av Goffmans Dramaturgi teori. 

Nyckelord: kontaktperson, Vänskap, professionalism, Etiska dilemman 

Keywords: Contact persons friendship, professionalism, ethical dilemmas 
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1. Inledning 

De tankar jag hade då jag bestämde mig för att lära mig mer om hur andra hanterar 

etiska och moraliska svårigheter kring kontaktmannaskap, grundade sig på en osäkerhet jag 

själv upplevt när jag själv stått inför situationer där min brukare har ställt jobbiga frågor eller 

begärt något som jag anser är att gå över min gräns. Ett sådant exempel är när min brukare 

frågade mig om hon fick ringa när hon hade tankar på att ta självmord. Jag och min brukare 

hade haft djupa och jobbiga samtal som rör hennes liv tidigare men just denna fråga satte mig 

i en situation då jag inte längre visste om jag kunde agera privatperson eller om jag skulle 

agera mer professionellt. Detta var början till en lång process där jag var involverad som 

sedan föranledde att hon fick den rätta, professionella hjälpen.         

 Denna händelse är den bakomliggande orsaken till min studie. Jag ville se om fler 

kontaktpersoner hade upplevt samma känsla av osäkerhet i sin roll. Denna studie handlar om 

relationen mellan kontaktpersoner och brukare. Att ha relationer och ett socialt nätverk är en 

av de grundläggande faktorerna för människor. Alla relationer startar med människor som inte 

känner varandra och det som är grundläggande för de flesta relationer är att man gradvis lär 

känna varandra och ju mer de lär känna varandra desto mer närmare står de varandra. Våra 

relationer till andra människor har ett nära samband med hälsa och välbefinnande. (Nilsson, 

2007). Mycket som dessutom är meningsfullt i livet är således sådant som har med människor 

och nära relationer att göra.                   

 Kontaktpersonernas uppdrag är att hjälpa ensamma brukare att bryta deras sociala isolering 

och därmed skapas en relation. Många brukare är ensamma och med hjälp av 

kontaktpersonerna kan de få ett rikare socialt liv och hjälpa brukarna att göra livet 

meningsfullt. Uppdraget kan verka enkelt, men ju mer relationen utvecklas desto mer 

upptäcker man att det blir komplicerat då relationen blir personlig. Det som blir invecklat är 

att relationen är en konstlad relation och att kontaktpersonen dessutom får ett arvode får att ha 

denna relation men som ändå i många fall utvecklas och blir som vilken ”normal relation” 

som helst. Det jag avser att undersöka med denna studie är om kontaktpersonerna upplever 

några svårigheter med att få ett arvode för att utveckla en mer vänskaplig relation eller om 

ersättningens roll inte har någon större betydelse. Det som tidigare studier visar är att 

relationer jämfört med pengar och materiella ting är av ringa betydelse. Nära relationer är av 

stor vikt för livskvalitet och livstillfredsställelsen påverkas mer av nära relationer än av 

inkomst, status eller utbildning (Nilsson, 2007).  Jag fann vissa incitament av detta i min 

studie där respondenterna fann arvodet mindre betydelsefullt ju mer relationen utvecklades.  
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1.2 Problemformulering 

Personer med funktionsnedsättning kan sakna vänskapsrelationer och kan ha ett begränsat 

socialt nätverk. Därför finns det en möjlighet att beviljas kontaktperson enligt lagen. Som 

kontaktperson kan gränsen mellan vänskap och professionalitet vara relativt diffus. Tanken 

med biståndet kontaktperson är att denna person ska vara en privatperson. Det handlar alltså 

om motsatsen till den professionelle, men hur förhåller sig kontaktpersoner till detta, då 

tanken är att de skall få lön för att vara någons vän? Upplever kontaktpersonen några etiska 

problem med det?  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur kontaktpersonen förhåller sig till 

uppdraget kontaktmannaskap och undersöka hur relationen till brukaren ser ut. Syftet 

innefattar även att undersöka om kontaktpersoner upplever att det finns några svårigheter 

mellan att vara mer vänskaplig och/eller professionell i sin roll som kontaktperson. 

Frågeställningen är: 

Hur hanterar kontaktpersoner sitt uppdrag utifrån den förståelsen av vänskap respektive 

professionalitet innebär?  

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att gälla insatsen kontaktperson när den ges enligt LSS. 

Uppsatsen kommer att behandla kontaktpersoner som har haft uppdraget olika långa perioder, 

respondenterna har olika bakgrunder och olika utbildningar. Detta för att eventuellt kunna 

belysa om det finns några skillnader i hur man ser relationen med brukaren samt om det 

uppkommer några etiska svårigheter i den här typen av uppdrag. Jag tror att flera svårigheter 

och dilemman kan uppstå då relationen börjar på grund av den ekonomiska ersättningen men 

att ju mer det utvecklas en nära relation så har pengarna inte lika stor betydelse. När 

jämbördighet i relationen mellan kontaktperson och brukare studeras kommer fokus främst att 

ligga på relationens olika aspekter och hur man ser på sin relation till brukaren.   

Studien utförs i Stockholms kommun vilket gör att risken för identifiering av 

intervjupersonerna är nästintill omöjlig. Jag har begränsat mig till att intervjua fem 

respondenter i syfte att få ett djup i hur dessa ser på sin relation till brukaren.  
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2. Bakgrund 

Under 1900-talet började vår resa mot välfärdsstaten. Syftet med välfärdstaten var bl.a. att 

skapa en välfärd där alla skulle innefattas i ett socialt skyddsnät. Sedan socialtjänsten tillkom 

1980 har begreppet kontaktperson funnits som inslag i lagen. Meningen med insatsen och är 

att människor med funktionshinder ska kunna ha ett bättre liv och vara en del av samhället.  

En kontaktperson är en kommunalt förordnad person med uppgifter som primärt är 

vänskapliga eller medmänskliga. Man kan säga att på administrativ väg etablera 

fritidsinriktade ”vänskapsrelationer” åt människor med funktionshinder. För detta uppbär 

kontaktpersonen ett visst arvode. Insatsens omfattning är numera stor och är Lss:s tredje mest 

förekommande insats (Mallander, 2011). Insatsen, kontaktperson har ökat sedan 2000 och år 

2006 nådde den sin topp med ca 17 500 beviljade insatsen. Sedan har det fortsatt att öka. 

(socialstyrelsen, 2007). 

Begreppet brukare behandlas i studien och är vanligt förekommande. En Brukare kan stå 

synonymt med termen klient och kund. Klient har en smalare innebörd än brukare och 

betecknar människor som under lång tid tar offentliga tjänster i anspråk och därmed råkar 

befinna sig i passivt tillstånd under en längre tid (Dahlberg & Vedung, 2001). Begreppet kund 

har en koppling till marknadstänkandet. I takt med att det privata näringslivet blir allt större 

har man börjat anamma begreppet kund inom den offentliga sektorn. Kritiken mot att använda 

begreppet går ut på att rollen som kund inte kännetecknas av medaktivitet och medansvar, 

vilket är och bör vara fallet för mottagare av offentliga tjänster.           

 Brukare anses skilja sig från kunden och är den som uppbär en offentlig service. Brukaren 

blir tilldelad en service men är även en mottagare för olika kontroller. Dahlberg & Vedung 

(2011) använder själva denna definition av brukare: ”Slutmottagare av offentlig nyttighet 

(service eller vara) som får en service genom tilldelning och kan nyttja Strategi röst men inte 

Strategi sorti”. Med denna definition menar de att brukaren kan höja sin röst mot 

serviceleverantören och andra beslutsfattare för att påverka men att de ej kan välja att gå till 

en annan leverantör. Till skillnad från en kund som kan höja sin röst genom att byta till någon 

annan leverantör.  
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2.1 Kontaktmannaskap enligt Lagstiftningen 

LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att 

underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full 

delaktighet i samhällslivet. 

Insatsen kontaktperson kan beviljas både enligt SoL och LSS.  LSS, lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ges när behovet inte kan 

tillgodoses på något annat sätt. Så de som tillhör rätt personkrets har rätt till kontaktperson. 

LSS är dessutom åldersbunden på så sätt att insatsen beviljas innan man har fyllt 65 år. 

Insatsen ges som ett icke professionellt stöd av någon som har ett stort engagemang för 

människor och det ställs inte några krav på någon yrkeskompetens råd och stöd. Det ställs inte 

heller några krav på att kontaktpersonen ska redovisa sina timmar. Syftet med uppdraget är att 

kontaktpersonen ska försöka bryta den funktionshindrandes isolering genom att hjälpa till 

med olika fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan ge råd och stöd eller vara en förespråkare i 

minde komplicerade situationer.                    

 SoL (Socialtjänstalgen) är en ramlag vilket innebär att vem som helst har rätt att ansöka 

om en kontaktperson. SoL är inte är åldersbundet, jämfört med LSS. Enligt SoL (kap.3:6§) 

har kontaktpersoner laglig rätt till kontinuerligt stöd och handledning. Nämnden är de som 

utser kontaktpersoner och syftet är att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i 

personliga angelägenheter. Kontaktpersonen kan ha andra uppgifter än att hjälpa brukaren att 

bryta isoleringen. Och beroende på vad brukaren är i behov av för hjälp kan man utse en 

kontaktperson med någon kvalifikation men det är dock inget krav.       

 Skillnaden på insatserna sett från de olika lagarna är att insatsen kontaktperson via SoL har 

ett mål att den enskilde på sikt ska klara sig utan kontaktperson, till skillnad från LSS där det 

inte finns ett sådant mål.  

Tabellen visar hur många personer som har fått beviljad Insats, kontaktperson sedan 2004 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal 
personer  

 
16100 

 
16700 

 
17400 

 
18000 

 
18400 

 
19200 

 
19500 

(socialstyrelsen, 2010) 

Eftersom mina respondenter är kontaktpersoner till brukare som hör under lagen LSS kommer 

jag främst att behandla den lagen i min studie. Studiens fokus är i första hand 

kontaktpersonernas upplevelser och således inte brukarens. 
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2.2 Tidigare forskning 

Trots att 19 500 personer hade kontaktperson enligt LSS 2010 finns det inte så mycket 

publicerad forskning i ämnet. De få studier som finns fokuserar delvis på kontaktfamiljer. Jag 

har ändå efter ett intensivt sökande hittat några få studier som har gjorts i ämnet. 

 

I en rapport från Folkhälsoinstitutet har Tore Brännberg (1999) skrivit om ungdomar som fått 

kontaktperson enligt SOL . Han skriver bl.a. om vad som sker i mötet, relationen, mellan 

kontaktperson och klient. Han menar att kontaktpersonerna befinner sig i en oklar position. 

Kontaktpersonerna får viss Utbildning och handledning vilket man kan associera med att vara 

professionell. Samtidigt som syftet bakom insatsen ändå är att de skall vara vanliga 

medmänniskor. Studien visade att det finns inslag av vänskap men den bästa benämningen på 

kontaktperson var ”vägvisaren” (Brännberg,1999). 

 

Socialtjänstens Ungdomsenhet i Gamla Uppsala inledde under 2002 ett forskningsprojekt i 

samarbete med FoU-Stödprojektet i Uppsala län. Syftet med studien var att granska 

socialtjänstens bistånd till kontaktperson för ungdomar för att i förlängningen kunna utveckla 

arbetsmetoderna gällande denna insats. Studien bygger på intervjuer med ungdomar och 

föräldrar, kontaktpersoner samt socialsekreterare. Studien visade att det finns en 

överväldigande samstämmighet bland intervjupersonerna gällande värdet av ett fungerande 

kontaktpersonsuppdrag. Föräldrar och ungdomarna ger en mycket positiv bild av 

kontaktpersonens betydelse. Kontaktpersonerna beskriver bl.a. värdet av en bärande relation 

för en ungdom med olika typer av bekymmer.  

 

”Nära vänskap” av Ove Mallander (2007) som är en nypublicerad studie och är den första 

studien om kontaktpersoner enligt LSS. Studien behandlar kontaktpersoners syn på sin roll 

gentemot brukaren. Hans data insamling bestod av enkäter och intervjuer. Hans forskning 

utgår dels ifrån den analytiska delen där han försöker förstå hur kontaktpersonerna definierar 

sitt uppdrag och dels en explorativ del där han förklarar insatsen kontaktperson.  Han 

diskuterar det som kan upplevas som svårigheter för kontaktpersoner och har identifierat två 

huvudsakliga hinder. Dels allmänna hinder och dels gränssättningsproblem. De flesta 

Kontaktpersonerna i studien ser sin relation till brukaren som en ”kompis” relation men han 

diskuterar i sin studie hur en betald kompis är något av en paradox. Relationer är något som 
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frivilligt byggs upp och stämmer inte överens med att vi får ersättninge för det.  (Mallander 

2007). 

 

I en magisteruppsats vid namn ”I sökandet efter kärlek”, skriven av Björquist (2006) vid 

Högskolan i Halmstad har Björquist undersökt vilket stöd människor med lindrig 

utvecklingstörning och autism önskar när det gäller att finna en partner. Insamlandet av 

empirin bestod av både enkäter och en semistrukturerad intervju. 

Undersökningen visade att flertalet av de funktionshindrade hade önskemål och behov av 

professionellt stöd i sökandet efter en partner. Och att kontaktperson skulle kunna vara den 

personen som hjälper till med detta genom att skapa gynnsammare förutsättningar för 

sökandet av en partner genom att till exempel annonsera kontaktannonser eller följa med ut 

och dansa. Studien visade dessutom att en del av de utvecklingsstörda hade trott att just 

kontaktpersonerna skulle kunna vara den potentiella partnern för dem. Björqvist har själv en 

lång erfarenhet som LSS- handläggare och menar att uppdraget som kontaktperson borde 

avvecklas då de utvecklingsstörda riskerar att bli beroende av kontaktpersonerna. Det som är 

intressant med studien är att hon diskuterar de gränsdragningar och motsättningar det finns 

med att vara en betald vän (Björquist, 2006). 

 

Jag har även tittat på en avhandling av Lotta Berg Eklundh (2010) som heter ”Kontaktfamilj 

En förebyggande stödinsats eller mellanvård?”. Denna avhandling är en longitudinell studie 

och handlar om 50 barn som bor i fyra kommuner i Sverige som hade fått kontaktfamiljer år 

2000. Den genomfördes under en period på sju år som omfattar både intervjuer och 

analys av de sociala servicekontorens dokumentation på de 50 barnen. Intervjuerna 

genomfördes med ett antal socialarbetare, barnen, deras biologiska föräldrar och 

kontaktfamiljerna. Resultaten visade att de föräldrar som ansökt om en kontaktfamilj 

gjorde det för att få någon befrielse från sina uppgifter som föräldrar och/eller för att de 

saknade ett socialt nätverk. Majoriteten av barnen som hade kontaktfamilj hade föräldrar med 

sociala problem, såsom drogberoende, en psykisk störning eller andra hälsoproblem. Flera av 

barnen hade dessutom upplevt våld i hemmet.                

 Huvudtanken med kontaktfamilj som insats har varit att den ska tillsättas för familjer med 

en mer okomplicerad social problematik och vara ett komplement till hemmiljön.    

 Jag har tittat på denna studie för att kontaktfamiljer påminner om insatsen kontaktperson i 

den form att kontaktfamiljen precis som kontaktpersonen är lekmän (amatörer) som ger 
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insatsen mot en viss ersättning. Båda insatserna ges som ett bistånd men definieras vanligtvis 

ändå som frivilliga och som en förebyggande insatser. Generellt kan man säga att en praxis 

över tid har utvecklats så att kontaktfamilj användes i större omfattning för de mindre barnen 

och att kontaktperson tillsättes främst för ungdomar. I kontaktfamiljen tas barnet emot som en 

slags familjemedlem snarare än gäst och bor där regelbundet under en tid. Detta kan precis 

som kontaktpersonen föranleda till att en relation skapas där det kan upplevas som en etisk 

svårighet där man å ena sidan ser barnen som en familjemedlem å andra sidan ha en formenlig 

hållning gentemot de biologiska föräldrarna.  Kontaktpersonen är vanligtvis utsedd att vara ett 

stöd för barnet/ungdomen för att träffas regelbundet och samtala eller tillsammans göra olika 

aktiviteter (Eklundh, 2010). 

3. En teori om roller 

Jag utgår ifrån Goffmans rollteori som en teoretisk utgångspunkt för att belysa hur 

kontaktpersoner går in i olika roller beroende på vilken situation dem befinner sig i. Rollerna 

är å ena sidan en vänskaplig roll å andra sidan en professionell roll. Genom att utgå ifrån 

rollteorin kan man förstå hur kontaktpersonen ser på sin relation till brukaren, och hur denne 

växlar på de olika rollerna. Begreppen ”Vän” och ”professionell” används också för att hjälpa 

oss förstå de två olika rollerna som kontaktpersonerna växlar mellan. Dessa begrepp kommer 

att beskrivas mer detaljerat nedan.                    

  (Goffman, 2009) använder sig av dramaturgin för att illustrera hur individer agerar i olika 

sammanhang. Han menar att vi människor kan liknas vid aktörer som utför en roll på en scen. 

Denna roll utspelar sig olika beroende på vilken publik man har. Liksom skådespeleriet menar 

Goffman att vi människor har olika roller. Beroende på om vi agerar i den ”främre regionen” 

eller den ”bakre regionen” så skiljer sig beteenden åt. I den främre regionen är man mer 

formell och följer de förväntningar som finns. För att göra detta kan vi kontrollera vad som 

förmedlas genom sättet att agera. I den ”bakre regionen” kan man vara mer avspänd och lägga 

rollgestalten åt sidan. I kulisserna gör det inte så mycket om uppförandet avviker från det 

förväntade. De främre och bakre regionerna är åtskilda och publiken som finns till de främre 

regionerna har inte tillträde till den bakre regionen. Även om man kan se regioner som 

antingen främre eller bakre menar Goffman att det även finns regioner som är både och. 

Rollerna man spelar är föränderliga, medan vissa roller har man livet igenom. Det finns roller 

som individen tar på sig och roller den blir tilldelad. Oavsett vilket roll människan har så 

följer det en del förväntningar på hur uppförande ska vara. Dessa förväntningar kommer både 

från en själv men även från andra människor.               
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 Goffmans roll teori är en möjlig utgångspunkt för att förstå relationen mellan 

kontaktperson och brukaren. Enligt denna teori ses mänsklig interaktion som en teater där 

människor innehar olika roller i syfte att kontrollera det intryck de gör på andra människor. 

Den roll man spelar är anpassad till de roller som spelas av andra närvarande (Goffman 2009).

 Utifrån detta är det möjligt att se interaktionen mellan kontaktperson och brukare som ett 

framträdande där både kontaktpersonen och brukaren innehar olika roller. Men även hur 

kontaktpersonen pendlar mellan sina roller som en mer vänskaplig roll och en mer 

professionell roll.  

3.1 Rollen som vän 

Ordet ”vän” och ”vänskap” har i flera indoeuropeiska språk en grundbetydelse och går ut på 

att tycka om, vara omtyckt, trivas och vara förtrogen med någon (Hellqvist, 1980 i Nilsson, 

2007). Det som emellertid alltid kännetecknar vänskap är enligt författaren: Österberg (2007)” 

ömsesidighet, frivillighet, välvilja och tillit”. vänskap är en institution utan formella krav och 

band som består av en uppsättning av regler som styr de normer och handlingar som ingår i 

vänskapen” (Nilsson, 1995). Det finns ingen vänskap som är den andra lik utan människor 

bestämmer själva vad som är tillåtet och önskvärt och utifrån detta uppstår vänskap som ett 

oskrivet kontrakt.                          

 En studie som undersökte om vänskapen sker av en slump samt den fysiska närhetens 

betydelse för hur vänskap utvecklas visar att viktiga faktorer som ålder, civilstånd och etnisk 

bakgrund påverkar utvecklingen av vänskapsförhållanden. Även avståndet för hur man bor i 

närheten av varandra eller inte är en viktig del för att utveckla en vänskapsrelation menar 

författarna. (Back, Schmukle & Egloff, 2007). Författarna menar vidare att redan på Aristoteles 

tid var vänskapen ett intressant fenomen som man då uppfattade att den kom till genom ett 

avsiktligt val baserat på gemensamma värderingar. Modern experimentell psykologisk 

forskning har dock visat att många val även påverkas av ytliga situationsbaserade faktorer och 

automatiska processer (Back, Schmukle & Egloff, 2007).            

 Nilsson (2007) menar att vänskapen inte bestäms mycket av yttre faktorer, dvs. att 

samhället inte bestämmer så mycket om relationens innehåll, även om man tar med sig sina 

bestämda förväntningar och värderingar in i relationen. Vänskapsrelationer som är mer 

liksidiga gör i stor utsträckning vänner till likar. Vänskap, i den meningen att ha någon att 

umgås med, tala med och anförtro sig till, är central för vår existens och den är en social 

relation med få uttalade krav på parterna, Vänner skapar själva sitt sätt att vara tillsammans 

med varandra. Vänskapen är frivillig och mer varaktig än relationen man har med släkt och 
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familj. Den relationen kan man normalt inte bli av medan en vänskaps relation däremot kan 

upphöra. I många avseenden är vänskapsrelationen även lik kärleksrelationen men den 

rymmer inte samma krav på exklusivitet och kan vara stabilare än förälskelsen. Vänskapen 

rymmer även mindre prestige än kärleken och utgör därmed ett mindre hot för självet, just för 

att risken för beroende kan vara mindre i en vänskaprelation än i en kärleksrelation. Regler är 

en viktig del av relationer som bestämmer hur öppen man kan vara och vad som är passande 

samtalsämnen i olika situationer.                    

 Det som är unikt med relationen mellan kontaktpersonen och brukaren är att den inte 

enbart är personlig, utan den är även social. Den är personlig i den form att det är de två som 

träffas och social i den bemärkelsen att den innefattar även familjen, kommunen och den 

generella omgivningen.                       

 Människan är en social varelse och således är behovet av en vän något grundläggande för 

oss människor. Nilsson (2007) beskriver vänskap som en institution som består av en 

uppsättning av regler som styr de handlingar och roller som ingår i vänskapen och genom 

en slags gemenskap vilket liknas vid vänskapsrelationer där man kan identifiera sig själv 

socialt, och hitta sin plats på den sociala rangskalan (Nilsson, 1995). 

 Österberg (2007) menar också att en individs identitet skapas i relation till andra. Människor 

utvecklas i samvaro med andra människor och inte endast genom sina egna tankar.  

Ytterligare en studie som har gjorts i Kanada där främsta målet med studien var att titta på 

om jämlikhet gör vänskapen tillfredsställelse, visade att individer i en obalanserad vänskap 

var benägna att känna sig mindre positivt om sina vänner än de som hade en mer jämlik 

relation. Alltså blev föreställningar mer positiva i en balanserad vänskap än om den var 

obalanserad och ojämlik. Det är viktigt att påpeka att jämlikheten i detta fall inte handlar 

enbart om status och jämlikhet när det gäller materiella resurser utan gäller även jämlikhet på 

det känslomässiga stadiet. (Mendelson & Kay 2003).  

 

3.2 Rollen som professionell 

Många yrken kräver att man har en professionell hållning. Exempel på dessa yrken är lärare 

gentemot sina studenter och läkare i förhållande till sina patienter. En professionell ska Kunna 

använda den specifika kunskapen för att lösa de typiska problem som kan uppkomma. De 

beslut som fattas när man försöker lösa dessa problem bör vara dels grundade på kunskap men 

även grundande på den yrkesskicklighet och erfarenhet men har skaffat sig inom sitt yrke.  

För att belysa rollen som professionell har jag valt Ulla Holms definition av ett 

professionellt förhållningssätt. Ulla Holm skriver i sin bok ”Det räcker inte att vara snäll- 
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Förhållningssätt, empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella 

hjälpare” (1995) om vad som kännetecknar ett professionellt förhållningssätt. Hon menar att 

det som skiljer professionella yrkesutövare från amatörer är bl.a. fackkunskapen. De 

professionella har en kunskap som de har fått via sin yrkesutbildning. De har även en 

erfarenhet som Holm (1995)  kallar för ”förtrogenhetskunskap” som de har fått genom att 

tillämpa kunskapen i praktiken som också är en viktig bas för professionalitet. Som en 

professionell yrkesutövare skapas yrkesidentitet som innehar etiska regler för vårt handlande. 

En professionell hållning kräver att man ska ha ett visst utrymme till den andra personen. Det 

ska finnas utrymme för reflektion men utrymmet får inte heller vara för stort då det finns en 

risk att inte kunna fånga upp den andres känslor, då empati är en viktig grund för en den 

professionella yrkesutövaren.                     

 Holm (1995) definierar professionellt förhållningssätt som: 

”Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövande styras av det som gagnar 

patienten på kort och lång sikt, av patientens legitima behov – inte av de egna behoven, 

känslorna och impulserna”.                     

 Syftet med detta förhållningssätt är bland annat att beslut inte ska fattas på grundval utifrån 

våra känslor och impulser. En person som söker hjälp hos en professionell är ofta i behov av 

dennes specifika kunskap. Han eller hon blir därför beroende av hjälparen, ett professionellt 

förhållningssätt är då att bland annat komma till insikt om att relationen till klienten faktisk är 

ojämlik och ensidig. Den enskilde är upptagen av sin egen situation och måste få ta upp sina 

problem. En professionell yrkesman kan dock inte begära att få ventilera sina problem med 

klienten. En rättighet som den hjälpsökande har och förväntar sig är respekt. Den 

professionella hjälparen har en skyldighet att visa den enskilde respekt men kan dock inte 

förvänta sig att få detsamma tillbaka. Holm (1995) menar vidare att som professionell måste 

man vara medveten om sina egna behov och känslor. Genom att vara medvetna om sina 

behov och känslor finns det också en god chans att kunna kontrollera dem så att de inte tar 

överhand i kontakten men den som söker hjälp.                                                                      

 Jag har även tittat på en fallstudie av Calvert, Lewis & York (2011) på St: John University 

i England där har man tittat på hur lärare på fakulteten ser på deras professionalitet. 

Forskningens syfte var att utforska den komplexiteten som finns gällande hur akademisk 

personal upprätthåller sina professionella identiteter, och hur de prioriterar de konkurrerande 

krav som ställs på dem.  "Professionalism" var ett viktigt tema som visade vad deltagarna 

ansåg att de borde göra för att upprätthålla sin professionella hållning samt deras förståelse för 

vad professionalism betyder. Författarna kunde identifiera några gemensamma drag för vad 
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professionalism innebär: 

• Stöd och service till studenterna som omfattar både stöd för de akademiska framsteg och för 

deras allmänna välbefinnande. 

• Kollegialitet och stöd för medarbetare. 

• Höga krav på prestanda, i synnerhet i förhållande till undervisningen. 

Studien visar att deltagarna betonade vikten av kollegialitetsprincipen och att professionalism 

innebär att vara del av ett team och ge hjälp och stöd till kollegor, men även till studenterna.

 En annan del av professionalism, som det presenterades i i deras studie, 

var vikten av att upprätthålla en hög standard. Standarden på undervisningen, och därmed 

förberedelse för undervisning. Då lärare har en viktig roll för studenterna är det viktigt att de 

har hög standard på utbildningen för att kunna agera fackmannamässigt.  

 

4. Metod 

Denna Studie bygger på en kvalitativ forskningsintervju. Det som kännetecknar den typen av 

metod är att försöka förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel (kvale, 2009). 

Jag använde mig av en semi- strukturerad intervjuguide vilket innebar att det fanns utrymme 

för respondenterna att associera fritt. Intervjuguiden berörde frågor kring kontaktpersoners 

syn på professionalitet samt vänskap till brukaren (se bilaga1). Genom att använda mig av en 

semi- strukturerad intervjuguide kunde jag lättare fånga upp respondenternas subjektiva bild 

av sin roll som kontaktperson. Mitt metodologiska angreppssätt är ideografiskt, vilket innebär 

att jag söker subjektiv, sammanhangsbestämd kunskap (Lantz, 1993). Denna typ av metod är 

inte avsedd för att kunna generalisera men det är inte heller målet utan det är för att få en 

fördjupad förståelse för ämnet som är viktigare i detta sammanhang. Intervjuerna varde 

mellan 40-60 minuter långa och de spelades in.                 

 En provintervju gjordes med en kontaktperson för att pröva mina intervjufrågor. Svaren 

från den intervju är inte med i studien då syftet med den intervjun enbart var att testa frågorna 

samt att få eventuella anmärkningar vad gäller innehållet och uppläggningen av studiens syfte 

och frågeställning. Provintervjun mynnade ut i en del ändringar gällande frågornas struktur.  

 

4.1 Abduktion 

Jag valde en abduktiv strategi i min studie. Med en induktiv forskningsstrategi utgår man ifrån 

empirin medan en deduktiv strategi utgår från teori. Jag har valt en metod som växlar mellan 
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dessa.  Abduktiva strategier utgår ifrån empiriska datan precis som den induktiva men den är 

också väldigt öppen för mer teoretiska föreställningar och beaktar därmed deduktiva inslag. 

(Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Jag har valt den abduktiva strategin för att det kan finnas 

risk för att med den deduktiva strategin blir för teoretisk utan det empiriska innehållet. 

Samtidigt som en induktiv strategi lätt skulle kunna ta över och risken med det är att inte 

skapa teori och djupare förståelse för de teoretiska mekanismer som kan ha skapats av den 

empirin som har beskrivits. Med den abduktiva ansatsen fokuserar man inte bara på 

berättarens fenomenologiska berättelse utan även av teorier vid tolkningen och förståelsen. I 

mina teoretiska utgångspunkter har jag använt mig av vänskap, professionalitet samt rollteori 

som olika perspektiv för att förstå det empiriska datamaterialet.    

4.2 Urvals metod 

Mina val av kriterier grundar sig främst i att hitta respondenter som har arbetat eller 

fortfarande arbetar som kontaktpersoner. Dessa skall även arbeta med brukare som har fått sin 

insats inom LSS, samt att samtliga kontaktpersoner ska vara över 20 år gamla. Min 

urvalsmetod bestod därför av ett kriterierurval (Dalen, 2008). De kriterier jag hade valdes för 

att främst kunna besvara min frågeställning. Min urvalsmetod bygger vidare på att 

respondenterna har kunskap och erfarenheter inom ämnet och skall ha arbetat minst sex 

månader som kontaktpersoner.  De intervjuade består av två socionomstuderande, en 

sjuksköterska, en systemvetare och en projektledare.  Deras brukare har alla fått kontaktperson via 

LSS och samtliga brukare har någon typ av psykiskt funktionshinder. 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått och på ett begrepp 

(Bryman, 2007). Reliabilitet anger alltså tillförlitlighet och handlar om det är möjligt att få 

samma resultat av undersökningen om den upprepas av en annan forskare med samma 

mätinstrument (Kvale, 1997). Eftersom detta är en kvalitativ studie så kan det i princip inte 

göras om på exakt samma sätt. Detta innebär att hög reliabilitet är svår att påvisa men det är 

inte heller meningen men en sådan studie.  Ett sätt att dock försöka öka tillförlitligheten är att 

dokumentera och beskriva varje steg i forskningen, vilket min strävan har varit att göra. 

Validitet handlar om huruvida syftet man har utformat i studien verkligen är just det man 

avser att mäta (Bryman, 2007). I kvalitativa studier är tolkningen en väsentlig del och alla 

tolkningar är individuella. Ett problem med detta kan vara att det är svårt att veta om 

forskarens tolkning av informanternas perspektiv är riktiga (Bryman, 2007). Eftersom den 

datan jag får i en kvalitativ studie blir ganska subjektiv. 
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4.4 Analysmetod  

Efter tillåtelse av respondenterna förenklades bearbetningen av de insamlade data materialet 

genom att intervjuerna spelades in på band. Materialet har sedan transkriberats. Talspråket har 

dock anpassats till skrift men respondenternas ord och uttryck har behållits så mycket som 

möjligt för att inte förlora meningen i deras berättelser, då meningstolkandet har varit det 

centrala i data analysen.                        

 Första steget i data analysen var att göra en datareduktion. Datareduktion innebär att på ett 

systematiskt sätt välja bort information inför den fortsatta analysen och att förenkla samt 

abstrahera rådata (Lantz, 1997).  

Redan innan analysen hade vissa teman angetts, materialet har lästs igenom för att kunna 

dela in de väsentliga temana. Dessa har följt mina frågeställningar och är: 

 Relationen  

 Vänskap/professionalitet 

 Gränser 

Temaindelningen gjordes för att kunna sålla bort irrelevant information och för att underlätta 

resultatredovisningen.  Det som eftersöktes var bland annat likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Senare har teorier och tidigare forskning använts i syfte att förhålla 

resultatet i ett sammanhang. 

  

4.5 Förförståelse 

Jag har själv tidigare arbetat som kontaktperson och jag har många gånger upplevt en känsla 

av att vara delad i min roll som vän och som professionell. Tanken med kontaktperson är att 

man inte ska inneha en professionell roll men jag kunde ändå många gånger känna att min 

brukare hade den förväntningen på mig, samtidigt som relationen ändå var ganska privat i sin 

natur.                              

 De avgränsningar som gjordes under insamlandet av empirin grundar sig i mina tidigare 

erfarenheter och därför har intervjun medvetet styrts in i den riktning som jag bäst tror mig få 

tillgång till den information som speglar studiens syfte och frågeställningar.  Jag är därför 

medveten om min egen subjektivitet gällande mina erfarenheter som kontaktperson och dess 

konsekvenser för hur jag har förstått och tolkat data vilket kan ha påverkat validiteten.  
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5. Etiska överväganden  

De etiska principerna som framkommer i Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidialiteskravet och nyttjandekravet.          

 Hänsyn har tagits till lagen (2003: 460) och de etiska riktlinjerna genom att informera 

respondenterna om frågeställningen och om syftet med studien. (Informationskravet) Jag har 

varit tydlig med att innehållet inte ska användas till några andra avseenden än till denna 

studie. (Nyttjandekravet). Två andra viktiga etiska riktlinjer vid forskning om människor är 

informerat samtycke och konfidentialitet (Kvale, 1997). Informerat samtycke handlar bl a om 

att man informerar undersökningspersonerna om syftet med studien, hur undersökningen är 

upplagd och att undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur (Kvale, 

1997). Jag anser att jag uppnått det genom att jag inledde mina intervjuer med att kort berätta 

vem jag är, mitt syfte med studien och ett kortfattat upplägg av denna. Vidare deltog 

intervjupersonerna frivilligt i studien. Jag upplyste även om deras möjlighet till att i efterhand 

ändra, lägga till eller ta tillbaka sådant de sagt.            

 Konfidentialitet betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas (Kvale, 1997). För att skydda mina respondenter redovisar jag inte 

deras riktiga namn och har försökt att inte ha med information som skulle kunna identifiera 

dem. Detta informerade jag intervjupersonerna om inför deras deltagande i studien.  

6. Resultat 

I denna del kommer det empiriska materialet presenteras utifrån några huvudfrågor som är 

knutna till studiens syfte och frågeställningar. Således är texten indelad i ”relation till 

brukaren” ”andra relationer runt brukaren” ”utbildning och handledning” samt den 

”ekonomiska ersättningens” betydelse. ”Kontaktpersonernas roll” och vilka ”gränser” det 

finns i relationen som åsyftar till att förstå var de sätter sina gränslinjer i relationen. 

Avslutningsvis innefattar resultat delen ”etiska svårigheter/utmaningar” som var en vanligt 

förekommande benämning bland respondenterna. Inför varje del presenteras en kommentar 

som summerar respondenternas svar och citat.   

Resultatredovisningen inleds här nedan med en kort beskrivning av intervjupersonerna. 

6.1 Beskrivning av kontaktpersonerna  

Intervjupersonerna bestod av tre kvinnor och två män, de var i åldrarna 23-28 år.  

Kontaktpersonernas arbetslivserfarenhet varierade mellan sex månader till fem år. Två av 

respondenterna har haft flera uppdrag medan tre av dessa kontaktpersoner endast har haft ett. De 

intervjuade består av två socionomstuderande, en sjuksköterska, en systemvetare och en 
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projektledare.  Deras brukare har alla fått kontaktperson via LSS och samtliga brukare har 

diagnosticerats med någon form av psykisk funktionsnedsättning.  Kontaktpersonerna har kallats 

för Moe, Lina, Nadja, Cissi och Sami. Dessa namn är påhittade och kontaktpersonerna har i 

verkligheten andra namn i syfte att bevara deras anonymitet samt för att de fritt ska kunna 

beskriva sina upplevelser.  

  Moe är 23 tre år och är systemvetare, han har jobbat som kontaktperson i tre år, under sin 

studiegång. Han hade aldrig hört om kontaktpersoner innan dess, men hans syster som arbetade 

som kontaktperson tipsade honom om den typen av arbete. Sedan dess har han arbetat med flera 

olika brukare och har dessutom haft flera samtidigt.               

 Lina är 26 år och är socionomstudent. Hon har tidigare arbetat som kontaktperson i 2,5 år 

men för tillfället arbetar hon på en privat hemtjänst.  

Nadja är 25 år och är socionomstudent, hon har arbetat som kontaktperson i sex månader 

och har även arbetat som barnvakt och på en förskola.  

Cissi är 25 år och är en nybliven sjuksköterska. Hon har arbetat som kontaktperson i tre år. 

Sami är 28 år och har arbetat som kontaktperson i fem år. Han har tidigare arbetat inom 

vården men jobbar nu som projektledare. 

6.2 Relationen till brukaren 

Alla kontaktpersoner beskriver relationen till brukaren som något positivt, även om de ser 

relationen utifrån olika perspektiv.  

Moe är den kontaktperson som jobbar med flera brukare. Han beskriver relationen med 

pojkarna som har jobbar med på olika sätt. Han har inte samma relation med alla brukare utan 

den skiljer sig åt, han menar att den brukare han har samma typ av intresse med är lättare att 

knyta an till än med de brukare han inte har samma intressen med. Han anser att det som är 

anmärkningsvärt för varje brukare han jobbar är att relationen skiljer sig åt i den bemärkelsen 

att varje relation är ”speciell” på sitt sätt. Han menar även att man ska kunna ha förmågan att 

anpassa sig som kontaktperson, främst på grund av deras diagnoser så därför är det av stor 

vikt att ha en förmåga att kunna agera på olika sätt. För att sammanfatta relationen till alla 

sina brukare så tycker han ändå att den är positiv. Vidare pekar han på vikten av att kunna ha 

samma intressen. Han tycker att de gemensamma intressena hjälper relationen att utvecklas 

och han tror att om man har samma intresse så förenklar det relationen. Han beskriver att 

relationen till den andra brukaren är mer komplicerad då det inte finns samma intresse. 

Jag tror att relationen hade varit annorlunda om intressena inte var desamma. En annan kille, vars 

intressen skiljer sig från mina, han har också en högre grav av autism. Han styr och ställer hela 

tiden och han vill att man lyssnar på honom hela tiden.  Det är jobbigt för mig rent psykiskt/…/ jag 



16 
 

kan aldrig kan tycka själv. Men så länge man anpassar sig så funkar det bra, men det är just det, vi 

har inga gemensamma intressen. 

Lina beskriver sin relation med sin brukare som ”familjär”. Hon tror att den blev familjär 

eftersom hon kom in som kontaktperson till sin brukare under en svår tid i livet. Tryggheten 

var en viktig faktor för att känna den familjära tillhörigheten. Lina var den första 

kontaktpersonen som kom till familjen och hon tror att det är det som är grunden till att de 

fick en så familjär relation. Genom att hon var den första och att hon dessutom kom in i 

familjen under en kritisk situation så kunde de förlita sig på henne och känna sig trygga.   

”Det är väldigt viktigt för dem att de känner sig trygga med mig. I och med att de blev det så 

blev det ganska familjärt.” 

Nadja beskriver relationen till sin brukare som någon man kan hitta på saker med, som man 

gör i en vänskapsrelation även om hon egentligen inte tycker att det är en vänskapsrelation.    

” /…/ jag kallar inte den vänskapsrelation, för det var ju inte som en vänskapsrelation ändå, 

det kände jag ganska snabbt. ” 

Cissi beskriver sin relation med sin brukare som en kompis, hon är mer bekväm i att vara en 

kompis än mammig som de andra kontaktpersonerna kan vara.  

Ja, det är väl lite såhär att jag är mer som en kompis, hennes andra, ja hon har flera 

kontaktpersoner och de kan vara mammiga. Jag är mer som en kompis, vi kan skämta och jag 

fjantar mig lite och kommer ner till hennes nivå. Jag tror hon gillar det samtidigt som hon behöver 

en mamma också.  Någon som säger åt henne att hon inte får svära och säga fula ord och så. Jag 

känner inte att jag vill ha den relationen med henne därför har jag liksom en mer kompis relation. 

Sami beskriver sin relation med sin brukare som antingen kompis eller bekant. Han vet inte 

exakt hur han ska beskriva den då relation är ganska ny. Sami har jobbat så länge som 

kontaktperson att han inte vill göra samma misstag som sina tidigare brukare där han i de 

relationerna kom för nära. 

Vår relation är jätte diffus, jag vet inte om jag vill kalla det kompis eller bekant. Jag tror att jag har 

jobbat så länge som kontaktperson att jag inte vill göra om samma sak som jag har gjort med mina 

tidigare. Innan visste jag inte var gränsskillnaden var men med åren har jag lärt mig det. 

6.3 Kommentar 

Kontaktpersonerna upplever att relationen till brukaren som något positivt och framförallt 

vänskaplig i sin natur. Lina nämner dessutom att relationen är ”familjär”. Nadja var lite 

ambivalent kring om hennes brukare är en kompis eller inte. Till en början uttryckte hon att 

det var en kompis men ändrade sig efter ett tag. Sami är den som minst kan beskriva hur han 

anser att relationen egentligen är, i hans fall handlar det mycket om att han har arbetat tidigare 

som kontaktperson där han har varit alldeles för nära och privat. Detta ledde till en del 

komplikationer i relationen, detta misstag vill han inte återupprepa och har därför tydligare 

gränser.  

6.4 Andra relationer runt brukaren 

När det kommer till relationen med andra runt brukare verkar det vara en viktig faktor för de 

som har haft den kontakten, dock är det inte alla som har haft det. 
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Moe anser att det är viktigt att ha en god relation till brukarens föräldrar, särskilt då de är 

minderårig. Han pratar ofta med föräldrarna efter att han har varit med brukaren. Han har en 

öppen dialog kring det som har fungerat bra och det som borde förändras. Han anser att 

relationen till föräldrarna även är viktigt för att kunna göra ett gott samarbete kring brukaren. 

Vissa saker menar han inte går att ta upp med brukaren på grund av deras psykiska 

funktionsnedsättning därför är det viktigt att kunna ta upp sådant med föräldrarna. 

Det är viktigt att ha en god relation till brukarens familj, främst hans föräldrar, där vi kan ha en 

kommunikation, pratar med varandra och dela information. Till exempel pratar jag direkt med dem 

efter att ha varit med brukaren om vad som har varit bra och vad som ska förändras.  Det är viktigt 

att ha en bra relation för att kunna samarbeta. Det är inte alltid lätt att ta upp vissa saker med 

brukaren på grund av handikappet. 

Han anser dock inte att föräldrarna är tillräckligt engagerade i brukarnas liv. Han har många 

gånger känt sig provocerad av att föräldrarna inte är mer engagerade. Han menar att han 

lägger ner mycket energi på att hans brukare ska må bra och få ett rikare socialare liv och att 

stödet från föräldrarna då är av stor vikt. 

/… /Jag har känt att föräldrarna inte bryr sig tillräckligt mycket om verken mig eller brukaren, jag 

tar det lite personligt. Tycker att de borde bry sig mer, om brukarens liv och framsteg. Man lägger 

ner mycket tid och man vill att människor runt om kring också ska lägga ner mer tid. Det påverkar 

min relation till brukaren och det känns som han blir lämnad, vet inte vad jag ska säga men det 

känns jobbigt när föräldrarna inte bryr sig och inte är tillräckligt engagerade i brukarens 

utveckling. 

Lina har haft en god relation till föräldrarna. Hon beskriver föräldrarna som ”easy going” och 

all planering har skötts mellan dem. ”Bra relation, nej men jag har tyckt om dem båda två. De 

är easy going…” 

Nadja hade träffat brukarens familj vid ett tillfälle, annars var det främst arbetsgivaren hon 

hade kontakt med. ”Jag träffade hennes familj vid ett tillfälle, men vi hade inte mycket 

kontakt, men det var ju med hon på socialförvaltningen. Det var inte så mycket kontakt det 

var i och med att jag skulle börja sen så flöt det på.”  

Cissi har haft en god relation med både föräldrarna, systern till brukaren samt hennes chef. 

”Hennes föräldrar, sen är det chefen. Hon är involverad, hon ringer ofta och frågar hur det 

går. Hennes syster har jag lite kontakt med också . Har bra relation med alla, faktiskt.” 

Sami har enbart haft kontakt med kontaktpersonen på kommunen. Hans uppdrag är nytt så 

tillfället har inte funnits för att träffa brukarens familj. ”Jag har enbart haft kontakt med hon, 

kontaktpersonen på kommunen, Mitt uppdrag är ganska nytt så jag har inte träffat någon inom 

familjen ännu/…/” 

6.5 Kommentar 

Kontaktpersoner har haft kontakt med arbetsgivaren vid något tillfälle. Den främsta kontakten 

runt brukaren har i de flesta fall varit brukarens familj. Nadja och Sami är dem som inte har 

träffat föräldrarna så många gånger. Föräldrarna anses vara en viktig del i brukarens liv och är 

i några fall de som sköter kontakten med både kontaktpersonerna samt arbetsgivaren. Därför 

anser de flesta kontaktpersonerna att det är viktigt att ha en bra relation med föräldrarna. 
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6.6 Utbildning och Handledning 

Kontaktpersonerna har en ansvarig person som arbetar på kommunen, men när det har 

uppkommit svåra situationer har de försökt att lösa det på egen hand istället för att kontakta 

deras respektive chef. En kontaktperson i studien har dock haft bra relation till sin chef.  

Moe har aldrig sökt stöd från arbetsgivaren när det har uppkommit problematiska situationer 

med brukaren utan kontakt med arbetsgivaren har tagit enbart när det har gällt praktiska 

frågor såsom timrapporten. ”Nej, det har jag aldrig gjort, jag har haft kontroll och inte behövt 

stöd från arbetsgivaren. Jag har ringt ibland och ställt en simpel fråga gällande timrapporten 

och så vidare, praktiska saker.” 

Moe beskriver vidare att han tycker att det är bra att stödet från arbetsgivaren finns om det 

skulle behövas. 

Skulle vara skönt att veta att man har någonstans att vända sig till om det skulle behövas. Där man 

får vägledning och handledning och vad man ska tänka på osv. Ibland blir man lite deprimerad när 

man ser killarnas handikapp och svårigheter så kan det bli jobbigt för en själv. Men än så länge har 

det inte behövts, men det vore skönt att veta att stödet fanns. Men inget jag har känt av hittills, det 

fungerar bra med killarna. 

Lina, har inte heller behövt ta hjälp av sin chef, hon använder sig till sina nära för att ventilera 

med.  ”Nej, faktiskt inte. Nej. Men jag har bara jobbat 20 tim per mån så det har inte belastat 

mitt liv att jag har behövt bollade med ngn utifrån utan då bollar jag med nära vänner och 

pojkvän. Folk nära mig.” 

Nadja, har inte heller sökt stöd av arbetsgivare, hon menar på att hon trodde att hon skulle 

hantera situationen på egen hand. ”Jag gjorde inte det, det kunde jag verkligen ha gjort för att 

jag nog tänkte att jag ändå kan hantera det och sen kanske att jag inte trodde att hon skulle 

komma med förslag med hur man skulle kunna göra annorlunda. Men det kanske hon skulle 

kunna.” 

Cissi, är den enda som beskriver sin relation till arbetsgivaren som god och stöttande. 

Arbetsgivaren frågar ofta hur det går och hur det känns. Hon är intresserad av att veta vad de 

gör för aktiviteter och är involverad när det gäller det mesta. Hon finns dessutom alltid 

tillgänglig på telefon, även under sena kvällar.  

Hon svarar alltid i telefon, hon är alltid tillgänglig även om jag ringer sju på kvällen. väldigt sådär, 

hon älskar sitt jobb och hon säger alltid såhär att ring bara om det är någonting och sådär. Jag kom 

in på det här jobbet via min bror. Han jobbade där först och de har också samma relation, de kan 

bara ringa och snacka skit så hon är väldigt sådär, inte så där maktposition utan mer som en 

kompis också.  

Sami, har inte heller sökt stöd från sin arbetsgivare, förutom när det gäller praktiska frågor 

som rör det administrativa. Sami tror inte att arbetsgivaren ändå skulle kunna hjälpa till om 

han skulle hamna i en situation där han behöver råd och stöd utan man han menar att man får 

klara sig själv vid sådana tillfällen.  

Nej, jag har aldrig sökt stöd från min arbetsgivare under de år jag har jobbat som kontaktperson, 

utan jag har bara hört av mig gällande praktiska frågor.  Jag tror inte att de skulle hjälpa mig heller, 
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jag har inte fått den bilden att de skulle sitta med mig och prata om svårigheter som uppkommer, 

utan man får helt enkelt klara sig på egen hand. 

Ingen utav kontaktpersonerna fick någon utbildning i samband med uppdraget, däremot anser 

alla att det är viktigt med utbildning och att det tror att det skulle förenkla arbetet som 

kontaktperson. 

Moe fick ingen handledning eller utbildning när han började arbeta som kontaktperson. 

”/…/Ingen utbildning eller handledning. Fick träffa familjen och killen. Berätta lite om mig 

själv och killen om sig själv sedan var det bara att testa sig fram. Det fungerade jätte bra i det 

här fallet.” 

På frågan om utbildning är önskevärt anser Moe att det är viktigt med kunskap och att få lära 

sig nya saker.  ”Ja, varför inte? Man tackar inte nej till kunskap, ju mer man lär sig desto 

bättre. En positiv sak att lära sig nya saker och få utbildning” 

Han anser att utbildning skulle ha förändrat hans syn på uppdraget samt relationen. Nu när 

han inte har fått en utbildning så kan han agera mer som han själv känner. Fördelen med att 

inte ha fått någon utbildning är att han nu kan agera fritt och anpassa sig efter killarna och inte 

utifrån någon utbildning. Han kan då jobba utifrån sig själv och vara mer ”personlig.” Han vill 

inte känna att man styrs utifrån något kriterium eller ngn typ av lag som talar om hur man ska 

bete sig. Han menar att även om man har massa kriterium att utgå ifrån så är det svårt att låta 

sig styras utifrån det eftersom alla individer är personliga och ingen är den andra lik. ”/…/ När 

man får utbildning så blir man skolad på något sätt så jag tror att man agerar utifrån 

utbildningen/…/”  

Lina Fick ingen utbildning men däremot fick hon viss handlednig via ett träningscenter för 

autism, men det var föräldrarna som ordnade det privat och hade inget med kommunen att 

göra. Hon menar att en utbildning kopplat till just uppdraget skulle öka förståelsen för de 

svårigheterna som kan uppkomma samt kunna hantera svåra situationer lättare. Tack vare 

utbildningen som hon fick på träningscentret så har hon fått en del redskap som hon kan 

använda sig av i relationen till brukaren. 

Jag fick viss handledning via träningscentret och det tror jag påverka mig positivt. Utan den hade 

jag kanske förstärkt hennes dåliga beteende.  Ge henne uppmärksamhet på saker som inte är bra 

för henne. För att det kanske är så man skulle ha gjort mot andra barn. Det som jag lärde mig där 

går att generalisera på andra relationer. 

Nadja, fick inte heller någon utbildning men tror att en utbildning skulle hjälpa henne att göra 

ett bättre jobb. En utbildning hade kunnat ge lite mer riktlinjer om hur man ska tänka. Något 

som hon tror skulle vara ännu bättre är om man skulle ha haft en träff på socialtjänsten för alla 

kontaktpersoner, där en viss handledning skulle äga rum. Hon menar att detta skulle vara ett 

forum för alla kontaktpersoner där de kan stötta varandra och dessutom få stöd av 

arbetsgivaren. Ett sådant forum behöver enbart äga rum varannan eller var tredje månad. Mer 

än så behövs inte. Hon tror att detta skulle kunna leda till att kontaktpersonerna gör ett bättre 

jobb. ”En miljö där man också kan prata om vad det är som är svårt och att andra kan berätta 

vad de möter för svårigheter och då där det tror jag skulle vara jätte bra.”  
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Cissi, fick en bok där det stod en del information om uppdraget, men eftersom hon ändå har 

haft en så god relation till sin arbetsgivare så har hon alltid hört av sig när det har uppkommit 

svårigheter. Hon erkänner lite blygsamt att hon aldrig hade läst boken.  

Nej, jag fick väl en bok där det stod typ lite om utvecklingstörning och sådär.  Jag fick låna en bok 

som jag inte läste, annars var det väl mer att hon frågade mig mer i början ganska mycket liksom 

hur går det? Hur är det? Har du något du vill ta upp? Har du stött på problem? Och lite så. Såna 

grejer/…/ 

Även Cissi anser att utbildning skulle ha varit bra. Särskilt i början när uppdraget var så nytt. 

Hon menar att man hanterar uppdraget på något sätt ändå i slutändan men att en utbildning 

hade kunnat påverka hur man tänker lite mer.  

Sami, menar att det hade varit bra med utbildning men att det inte är allt när det gäller den här 

typen av arbete. Han menar att det är mycket personlighetsbaserat också.  

Visst hade det varit bra med utbildning, man blir ju formad av det man lär sig det kan ju påverka 

hur man sedan bemöter sin brukare, samtidigt så tror jag inte att utbildning är allt i den här typen 

av jobb, det handlar mycket hur man är som person också, jag tror inte alla människor lämpar sig 

att arbeta som kontaktperson eller att jobba med människor som är annorlunda. 

6.7 Kommentar 

Kontaktpersonerna hade framförallt haft kontakt med arbetsgivaren när det gäller 

administrativa frågor.  Cissi är den i studien som uppger sig ha en ”kompisrelation” med sin 

chef där de står varandra väldigt nära.                   

 Den främsta anledningen till att kontaktpersonerna inte har sökt stöd från arbetsgivaren när 

de har hamnat i svåra situationer har varit att det har trott att de ska hantera det på egen hand 

samt att det inte har trott att arbetsgivaren har den rollen. Arbetsgivaren har inte heller varit 

tydlig och förmedlat till kontaktpersonerna att kontakt kan tas om de skulle råka ut för 

svårigheter vilket har medfört att de inte heller har gjort det. Dock anser kontaktpersonerna att 

ett sådant stöd är viktigt och att det ska vara en del av arbetsgivarens roll. Flera pekade på 

vikten av handledningen i någon form, antingen en personlig handledning eller i grupp med 

flera kontaktpersoner som deltar. Även utbildning anser kontaktpersonerna vara en viktig del 

inför uppdraget, dels för att få en ökad kunskap om funktionshinder men även att öka den 

egna medvetenheten om hur man ska bete sig i svåra situationer som kan uppkomma. Sami 

pekar på en viktig faktor, nämligen att utbildning ändå inte är allt i denna typ av uppdrag, utan 

hurdan man är som person är minst lika viktigt.  

 

6.8 Den ekonomiska ersättningens betydelse 

Frågan om den ekonomiska ersättningen åsyftade till att ge en tydligare bild kring hur 

uppdraget uppfattas på grund av ersättningen.  

Moe anser att pengar påvekar uppdraget menar han att det är ett stort plus med pengar men att 

det också blir svårt att rättfärdiga det för de brukare han arbetar med. Han menar att det är ett 

plus att man får ersättning samtidigt som man gör en god insats. Samtidigt så kan det vara 

jobbigt då brukarna förstår att han får ersättning och att de dessutom har tagit upp detta med 

honom. Då blir det som en pinsam situation. Han har hanterat det genom att skoja bort det.  
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”Det blir som en pinsam grej att få stöd och liksom hjälpa dessa killar och samtidigt få pengar 

för det men samtidigt är jag beroende av pengarna, jag måste ju tjäna pengar och betala 

räkningar och hyra”.  

Vidare uttrycker Moe det som ”dubbelmoral” att å ena sidan känna en nödvändighet att få 

betalt samtidigt som man hjälper brukarna. ”Självklart är det nödvändigt att jag får pengarna 

men samtidigt också jobbigt. Samtidigt som man hjälper dessa killar, man vill ju liksom vara 

där för dem om och hjälpa de och sedan får man ta emot pengar, det blir liksom 

dubbelmoral.” 

Det som är märkbart är att Moe kan tänka sig en fortsatt relation med alla sina brukare även 

om han skulle sluta som kontaktperson och ersättningen avtar.  

Alltså, nu har jag jobbat som kontaktpeson i tre år och jag jobbar jag med tre killar. Jag har en bra 

relation med alla. Även om jag skulle sluta få betalt så skulle jag finnas där för dem och hjälpa 

dem just för att vi har byggt upp en relation under dessa år. Man glömmer bort att det är ett jobb 

och om det nu är så att de skulle behöva ha hjälp i framtiden skulle jag ställa upp för dem. För jag 

gillar dem så mycket.  Inte om jag får ett alldeles nytt uppdrag . Det handlar om känslor som jag 

har för just de här killarna. Just därför skulle jag tänka mig ställa upp för dem för att jag har fått så 

bra kontakt med dem. 

Lina menar att hon inte skulle ha påbörjat uppdraget om det inte vore för den ekonomiska 

ersättningen, men det är lika viktigt att trivas med uppdraget, annars har inte pengarna lika 

stor betydelse. Hon menar att brukaren var en främmande person och att hon inte hade börjat 

träffa henne för ingenting. ”Ja, alltså jag behövde ju jobb, jag behövde pengarna, jag jobbade 

för pengarna. Jag skulle inte ha jobbat för pengar som jag inte tycker ger mig något.  Hade det 

inte varit ett jobb som jag trivts med hade jag inte stannat kvar. ” 

Även Lina fortsätter träffa sin brukare trots att uppdraget är avsagt för ett bra tag sedan. Att 

träffas utan betalt fungerar bra så länge det inte är ett måste. Men om det skulle vara mer som 

ett ”jobb” som är schemalagd då ändras premisserna för att fortsätta utan betalt menar hon. 

Nej jag vill inte tappa kontakt med henne men det är klart, åren kommer ju gå och det kommer inte 

vara så om några år men nu är det bra att ses för bådas skull. Nu fortsätter jag att träffa henne utan 

betalt, men jag har sagt att är det bara någon gång ibland så går det bra ändå.  Jag slutade träffa 

henne i januari och nu har vi träffats en gång efter det. Jag vill ju fortsätta att träffa henne eftersom 

det har gått så långt tid och vi har fått en så nära relation. Jag vill inte tappa kontakt med henne och 

hon pratar om mig hela tiden. 

 Även Nadja menar att relationen inte hade funnits om det inte vore för den ekonomiska 

ersättningen. I början tänkte hon att hon gjorde detta för pengarna, tills relationen utvecklades 

då kändes det konstigt. Men i vissa jobbiga situationer kändes ändå inte relationen som en 

kompis relation utan snarare som ett åtagande, där man känner ett ansvar och då var det 

återigen ändå självklart att hon gjorde detta för pengarna.  ”Och sen också att det inte var så 

himla kul att träffas och att det tog på väldigt mycket energi att träffa henne och då kände jag 

att det är ganska självklart att det här är något jag gör för pengarna.” 

När Cissi fick sitt heltids jobb så tänkte hon inte på att fortsätta uppdraget för pengarnas skull 

så hon övervägde att säga upp sig. Men brukarens mamma blev orolig över det faktum att 

Cissi skulle sluta så hon fortsatte uppdraget ändå, trots sitt heltidarbete. Så länge arbetet är 
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flexibelt och så länge det går ihop med det andra arbetet så har hon har inga funderingar på att 

sluta just nu. Cissi, är med i samma linje som de andra när det kommer till att uppdraget inte 

skulle ha påbörjats om det inte vore för den ekonomiska ersättningen och även hon kan tänka 

sig att fortsätta träffa brukaren om uppdraget skulle upphöra. 

Jag skulle inte göra det om det var gratis, så ja det har betydelse”.  Men jag skulle inte sluta ses om 

jag sluta få pengar, det är nog mer att vi har skapat en relation så då kan jag träffa henne utan att få 

lön som jag gjorde när hon hade kalas. Men jag hade aldrig börjat på det här, bara för att vara snäll 

samtidigt så om jag skulle sluta så skulle jag inte ha jätte nära kontakt utan det skulle vara att jag 

hör av mig ibland eller om de vill bjuda mig på något så skulle jag väl gå. 

Sami såg det som ett vanligt arbete i början, men ju mer relationen utvecklades kändes det 

”moraliskt fel”. Därför har han lovat sig själv att inte bli lika personlig med sin nya brukare 

som han var men den tidigare.  

I början så reflekterade jag inte över det så mycket, utan det var som vilket annat jobb som helst 

men ju mer tiden gick och man fick en nära relation med min brukare, och familjen då kändes det 

moraliskt fel på något sätt, att man fick pengar för det också, därför vill jag inte bli så personlig 

med min nya brukare, då slipper jag hamna i samma jobbiga dilemma med dåligt samvete och 

allt/.../ 

6.9 Kommentar 

Ersättningen verkar vara viktig för kontaktpersonerna för att kunna försörja sig, och 

ersättningen är även viktig i den bemärkelsen att relationen annars inte hade ägt rum. Alltså är 

det ersättningen som först lockar kontaktpersonerna till att ta på sig ett sådant uppdrag. Men 

det som är beaktansvärt är att kontaktpersoner kan tänka sig fortsätta relationen med brukaren 

även om ersättningen inte skulle finnas kvar eller att de skulle sluta som kontaktpersoner. I 

detta fall handlar det om att tid och känslor, ju längre tid de har med brukaren desto djupare 

blir relationen och med tiden kan det bli svår att skilja från en ”vanlig” relation.   

 

6.10 Kontaktpersonernas roll 

På frågan om de är mer vänskapliga eller mer professionella fanns det en tydlig ambivalens.  

Moe, menar att det är viktigt att vara sig själv, för skulle man inte vara sig själv skulle 

brukarna märka det. Dock får man ändå inte glömma bort att det är ett arbete. Han säger att 

han ibland har upplevt det som att han lever ett ”dubbelliv.” 

Men man får inte glömma bort att det är ett jobb, det är lätt att glömma bort och man börjar tänka 

rent… att det är privatlivet och att det ingår i privatlivet men det är ett jobb så det gäller att hela 

tiden vara professionell. Det är som att leva ett dubbelliv. Jag försöker att vara professionell men 

ändå vara mig själv hela tiden. För de märker direkt om man inte är sig själv. Det är viktigt att de 

känner att man är sig själv/…/ 

Lina, var medveten och tydlig med sin roll i början av uppdraget, men ju mer tiden gick så 

suddades den rollen ut. 

Jag har alltid varit medveten om min roll men när jag har åkt till Chile så har jag fått kramar av 

familjen och de har sagt att jag är en del av familjen och när jag har varit på födelsedagkalas så jag 

har fått en roll. Ju längre tiden gick så kanske jag kände mig avslappnad som en nära person men 

det kanske suddades ut just där, det där professionella. 
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Efter vidare eftertanke menar Lina att systemet i Sverige, vårt välfärdsystem är unikt på det 

sättet att utomstående kan ha en personlig roll i människors liv. Det medför en del etiska 

dilemman som inte alltid är lätt att i förväg veta hur man ska hantera.  ”Vårt system i Sverige. 

i Sverige har gått från att det har varit familj och närstående till att utomstående har tagit över 

den privata vänskapliga rollen, det blir ett dilemma i sig.” 

Lina kan tänka sig ett nytt uppdrag som kontaktperson, men hon tror att hon skulle vara tydlig 

från början med att hon har en mer professionell roll. ”Jag kan tänka mig ta ett nytt uppdrag 

som kontakt person, beror på om man är tydlig från början. Jag är din kontakt person utifrån 

och är här som professionell, inte din bästa vän.”  

Cissi, har ibland råkat säga att hon jobbar, när någon har ringt, brukaren har då ifrågasatt 

varför hon säger att hon jobbar.  

Ja, ibland när jag säger att jag slutar 21.00 idag så säger hon varför kan du inte stanna till 22.00 

vad spelar det för roll? lite såna grejer, hon vill inte att jag ska kalla det jobb. Om någon skulle 

ringa mig och jag säger att jag jobbar, någon gång har jag råkat göra det då blir hon lite såhär, 

varför sa du inte att du var med en kompis? Hon vill ju verkligen ha den där relationen. 

Sami, tycker att det är svårt att veta sin roll exakt, man kan ha båda rollerna men det är en 

konst att kunna agera utifrån båda rollerna. Han menar att till och med i vanliga relationer kan 

det uppkomma problem, och allra minst i en sådan relation till en brukare som är så komplext 

i sin natur då betalningen ställer till det. Han tror att man kan vara både professionell och 

vänskalig i sin men att det inte alltid så enkelt att hålla isär dessa roller.  

Jag tror att man ska vara både och, professionell i vissa sammanhang och mer som en vän i andra 

sammanhang, men det är en konst att kunna göra. Och jag menar vad är vänskap? Och vad är 

professionell? Alla kanske har olika sätt att se på det. 

6.11 Kommentar 

Det finns en tvivelaktighet bland kontaktpersonerna när det kommer till vilken roll de har till 

brukaren. Rollen var till en början tydlig men ju längre tid de arbetade som kontaktpersoner åt 

brukaren suddades den formella rollen ut och blev svårare att tyda. Några har råkat ut för 

situationer där de måste förklara för sin brukare varför de säger att de arbetar när telefonen 

ringer, detta gör sig påmint om att rollerna egentligen inte så glasklara. Moe har använt 

uttrycker ”dubbelliv” där han menar att man känner sig delad i sin roll.  

 

6.12 Gränser 

På frågan om vilka gränser det finns i relationen så anser samtliga att det alltid finns gränser i 

den här typen av relation. Även om de inte alltid är så enkla att sätta ord på. 

 Moe menar att det försvårar när brukaren trampar in i den privata atmosfären och tar för sig 

för mycket. Samtidigt så är det viktigt att ha förståelse för att de inte alltid förstår sina egna 

gränser.  

Det finns alltid gränser, Min gräns är ifall personen trampar in i mitt liv och tar för sig för mycket. 

Om denne inte respekterar… det är svårt att besvara den frågan. För dem jag jobbar med, dem ser 

mig som en vän som de kontaktar när de behöver något, känner sig ledsna och vilsna, eller vad det 
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än kan vara, så är det till mig han vänder sig till. Medan jag själv har ett annat liv vid sidan om 

samtidigt som jag har ett liv med dem. Det blir som ett dubbelliv kan man säga och samtidigt som 

jag kanske kan tycka att det är jobbigt att de trampar in i mitt liv t.ex. att de tar för sig mkt kan jag 

tycka att det är ok för jag måste se det ur deras perspektiv. Det blir som ett etiskt problem. Men 

man får inte glömma att se saker ur deras synvinkel också för annars blir man egoistisk och det vill 

man inte utan man vill vara en bra förebild för killarna/…/ 

Lina påpekar att de har fått en väldigt nära relation och att hon ibland har känt saknad efter 

henne när hon inte har träffat henne på länge.  Hon menar att hon sätter sin gräns ganska långt 

men att hon ändå inte skulle vilja ta med sin brukare på semester samt ta med henne på 

familjemiddag. ”Jag vet inte vad jag inte skulle göra /…/ jag skulle kanske inte ta med henne 

på semester eller familjemiddag med min familj. Men jag är nog ganska gränslös jämfört med 

många andra.” 

Nadja menar att den naturliga gränsen är tidsramen för antalet timmar de har och att det beror  

på hur strukturen såg ut. De hade tio timmar i månaden och sågs inte mer än det som var 

angivet. Nadja beskrev även en situation när hon var ute med sin brukare på en konsert som 

väldigt obekväm.  Då hon gick ut mest för brukarens skull och inte för sin egen skull. Hon 

drog sin gräns där att inte dricka alkohol ”Eftersom jag själv i vanliga fall liksom inte festar 

ofta. Jag dricker väldigt sällan, att då vid dem tillfällena skulle träffa henne och välja att 

dricka då, det skulle kännas jätte konstigt. ” 

Cissi drar sina gränser i att inte göra något utanför arbetstiden. Hon har varit på sin brukares 

kalas vid ett tillfälle men hon anser inte att detta är något som bör ske alldeles för ofta.  

Det kan vara att hennes föräldrar vill att jag ska göra grejer utanför arbetstid eller vad man ska 

säga. Att jag ska komma på kalas och lite så där. Jag har gjort det en gång men jag tycker ändå att 

det inte ska hända för ofta eller bli någon vanlig grej, så det blir en liten gräns. Man vet att det är 

jobb och inte något annat.  

Sami har numera arbetat som kontaktperson i många år och har inte alltid vetat var han ska 

dra sin gräns, nu har han börjat dra sina gränser främst genom att inte gå in för mycket i sitt 

privatliv. Han vet nu att han inte ska vara för personlig i sin relation utan ändå göra sig 

påmind om att det är ett arbete.  ”Eftersom jag inte har haft några gränser tidigare så tror jag 

att mina gränser är tydligare nu, jag tror att jag skulle hålla min gräns i att jag ändå måste 

skilja på privatliv och arbete. Jag har inte alltid kunnat det tidigare.” 

6.13 Kommentar 

Var Kontaktpersonerna drar sina gränser verkar vara individuellt. De flesta drar ändå sin 

gräns vid att inte ha för många aktiviteter utanför arbetstiden samt att ändå försöka skilja på 

en del i privatlivet även om det inte har upplevts vara så enkelt alla gånger.  

 

6.14 Etiska svårigheter 

De etiska svårigheterna var ett återkommande begrepp bland respondenterna.  

Moe, menar att det är komplicerat och etiskt svårt att få betalt för uppdraget ju närmare man 

kommer sin brukare. ”Det är komplicerat, man råkar ut för många etiska problem. Det är en 

sak at hjälpa en någon man står nära men när man dessutom får betalt för det/…/” 
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Lina menade att arbetet med sin brukare var givande på många sätt men det fanns en del 

etiska svårigheter.” /…/Givande jobb med henne, men det finns vissa svåra etiska 

svårigheter…” 

Nadja berättar att det kändes konstigt under en sommar då hon inte hade träffat sin brukare på 

ett tag och att ersättningen ändå fortsatte att komma in på kontot. Detta gjorde att hon hade 

dåligt samvete. ”När sommaren gick och jag var bortrest och hon var bortrest och så träffades 

vi inte på ett tag och pengarna fortsätter att trilla in, det var etiskt svårt/.../” 

Cissi, tycker att det ibland är det jobbigt när hon måste förklara för sin brukare att hon jobbar. 

”/… /i för sig så har det ändå varit konstigt… när jag har fått telefon och jag säger att jag 

jobbar då har hon varit full i skratt /…/ då förklarar jag att jag jobbar med dig, då har det känts 

etisk svårt.” 

Sami, har velat mellan sina roller som professionell och som vän. Han menar att brukarna inte 

alltid förstår sina gränser heller då måste man själv säga ifrån vilket kan kännas etiskt svårt. 

”Gud vad etiskt svårt det har varit i vissa situationer tidigare när jag måste säga ifrån när 

brukaren går över gränsen. Då känner jag mig dum och återintar min roll som professionell. 

De förstår inte alltid sina gränser heller/…/” 

 
 

6.15 Kommentar 

Det är uppenbart att kontaktpersonerna har upplevt situationer där de har känt etiska 

dilemman i relationen till brukaren. De har upplevt en konflikt mellan förnuftet, hur de ska 

tänka och resonera samt moralens empati och känslor. Det kan verka som två motpoler hur de 

å ena sidan ställer krav på sig själv att ha en kognitiv färdighet i den bemärkelsen att kunna 

tänka abstrakt, opartiskt och logiskt (professionell) å andra sidan vara känslosam och 

personlig. (vänskaplig).  

7. Analys och slutsats 

Denna studie belyser olika svårigheter som kan finnas i relationen mellan brukare och 

kontaktperson när det gäller exempelvis gränssättningar och känslomässigt engagemang samt 

hur de agerar i sina roller gentemot brukaren. Metodvalet för studien bestod av 

semistrukturerade intervjuer som gav en djupare förståelse av kontaktpersonernas egna 

upplevelser kring uppdraget. Metodvalet för min studie gav mig visserligen en individuell 

djupare förståelse för respondenternas relation till brukare men ett annat metodval skulle 

kunna ge andra tillägg och andra resultat. I den initiala fasen av denna studie funderade jag på 

en fokusgruppsintervju som kunde ge mig gruppens bild av uppdraget kontaktmannaskap, där 

tyngden främst ligger på samspelet i gruppen och på den gemensamma 
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betydelsekonstruktionen (Bryman, 2007). Det som ändå blev följden av att jag använde mig 

av semistrukturerade intervjuer var att det var svårt att samla alla respondenterna till en och 

samma plats. Mitt urval bestod främst av att kontaktpersonerna skulle ha vissa kriterier som 

jag ansåg bäst skulle kunna besvara min frågeställning, som handlar om hur 

kontaktpersonerna hanterar sitt uppdrag utifrån den förståelsen av vänskap respektive 

professionalitet innebär. Kriterierna blev därför att de skall ha jobbat som kontaktperson i 

minst sex månader, att de skulle ha haft brukare som fått biståndet kontaktmannaskap enligt 

LSS samt att de skulle vara äldre än 20 år. Respondenterna i studien valdes främst utifrån 

dessa kriterier men skulle de ha valts utifrån andra kriterier eller utifrån en annan urvals 

metod skulle det kunna ge andra påslag och resultat än det jag fick i denna studie.  

Resultaten i denna studie visade att samtliga kontaktpersoner har en nära, positiv och 

vänskaplig relation till sina brukare. Alla har individuella gränser gentemot sina brukare men 

den tydligaste gränsen var ändå att försöka att inte umgås utanför uppdragets tidsram.

 Samtliga saknar utbildning och handledning från kommunen men alla önskar att det fanns 

fler möjligheter till utbildning innan uppdraget påbörjas. Utbildningen skulle kunna stärka den 

professionella rollen och hjälpa dem att agera i svåra situationer. Det som jag fann intressant 

var att de som hade en humanistisk utbildning i form av sjuksköterske- utbildning samt 

socionomutbildning inte ansåg att deras respektive utbildning hade någon påverkan på hur de 

ska hantera sin roll gentemot brukaren. Utan de önskade en utbildning som var specifik för 

kontaktpersonsuppdraget. Den ekonomiska ersättningen verkar vara en nödvändighet för att 

kunna försörja sig och den är också anledningen till att uppdraget påbörjades från första taget. 

Dock ställer ändå den ekonomiska ersättningen moralen på spel för kontaktpersonerna ju 

närmare de kommer i sin relation till brukaren.  

Kontaktpersonerna i denna studie definierar sin roll som vänskaplig inom ramen för att det 

ändå är ett arbete. Ersättningen riskerar dock att framstå som avvikande när det gäller alla 

definitioner på vad vänskap är för något och vad den har för betydelse och därför har de 

upplevt en känsla av etiska dilemman i samband med detta. Det etiska dilemmat verkar ha 

infunnit sig även när det har uppkommit situationer där de har behövt växla mellan rollen som 

mer personlig och vänskaplig och rollen som mer professionell.  

För att försöka förstå hur rollerna ser ut och hur kontaktpersonerna skiftar mellan sina 

roller har jag använt mig att Goffmans dramaturgi teori. Enligt hans roll-teori ses interaktion 

mellan människor som en teater där människor spelar olika roller. Vid framträdanden i den 

främre regionen är agerandet mer anpassat och kontrollerat än i den bakre regionen (Goffman 

2009). Den rollen som utspelas i den främre regionen tolkar jag som att kontaktpersonen 
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spelar alldeles i början av relationen till brukaren. Inledningsfasen i relationen är lite mer 

formell såväl som korrekt och därtill även mer professionell i sin natur. Men ju mer tiden går 

desto oklarare blir gränserna för hur rollerna ska spelas och det är där det etiska dilemmat 

uppstår.   

Moe uttrycker det på ett sätt som tyder på att det är ett slags ”dubbelliv” han lever. Att man 

hela tiden växlar mellan två roller som är diffusa.”/…/Det är privatlivet och det ingår i 

privatlivet men det är ett jobb så det gäller att hela tiden vara professionell. Det är som att leva 

ett dubbelliv.” 

Mallanders (2007) menar att det finns en komplex mix av roller där vänskapsrollen är den 

som står i fokus men att de även har en roll som är mer stödjande och av terapeutisk karaktär.

 Sami utrycker det tydligt hur han har fått återinta sin professionella roll när han har varit 

för personlig och när gränserna har suddats ut för mycket. ”Gud vad etiskt svårt det har varit i 

vissa situationer tidigare när jag måste säga ifrån när brukaren går över gränsen. Då känner 

jag mig dum och återintar min roll som professionell.” 

Respondenterna i studien har nästan alla en ganska nära relation, där deras brukare är en 

del av deras privata atmosfär. Även om de har satt gränserna på olika sätt.  Det är ingen 

tvekan om att kontaktpersonerna har fått ha olika roller i sin relation gentemot brukaren. Lina 

har alltid varit säker i sin roll som kontaktperson och hon beskrev sig vara mer professionell 

till en början men brukaren och dennes familj gjorde den rollen svävande med tiden.  

”Jag har alltid varit medveten om min roll men när jag har åkt till Chile så har jag fått kramar av familjen och de 

har sagt att jag är en del av familjen och jag har varit på födelsedagkalas så jag har fått en roll… ju längre tiden 

gick så kanske jag kände mig avslappnad som en nära person men det kanske suddades ut just där …det där 

professionella.”  

Brännberg (1999) utgår även han från Goffmans rollteori om instrumentella och existentiella 

relationer där han menar att det inte går att administrera fram existentiella relationer. 

Kontaktperson uppdraget är en konstlad relation som skapas fram och han menar att även om 

till exempel en socialarbetare skapar förutsättningar för att denna relation ska finnas så är det 

ändå kontaktpersonen och brukaren som utvecklar den existentiella relationen med tiden.

 Rollen som kontaktperson är något som förvärvas eller tillskrivs i form att den på 

administrativ väg utformas och etableras åt människor med funktionshinder (Mallander, 

2007). Mötet mellan kontaktpersonen och brukaren är till en början inte ett möte på lika 

villkor. Interaktionen kan alltså i allra högsta grad anses vara anpassad och kontrollerad och 

måste därför ses som ett framträdande i den främre regionen där rollerna är mer anpassade 

och kontrollerade än i den bakre regionen (Goffman 2009). I den främre regionen som jag 

anser, spelar kontaktpersonen och brukaren verkligen ut sina roller som ”kontaktperson” 

respektive ”brukare”. Men utifrån det kontaktpersonerna berättar så verkar rollerna suddas ut 
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ju längre tiden går. Det som först verkade vara en ”konstlad relation” blir lika mycket värd som 

en ”vanlig vänskap” och relationen blir lika betydelsefull som med andra vänner.   

Alla människor har olika roller genom livet, vissa roller följer oss genom hela livet andra 

kommer och går. Det är inte bara en roll i taget som människan har utan man kan vara flera 

roller på samma gång (Goffman, 2009). Med utgångspunkt i informanternas berättelser kan vi 

se att kontaktmannaskap är en roll som upplevs som vänskaplig men att rollen som 

professionell i vissa fall överskuggar den andra rollen.  

Det som dessutom är unikt med relationen mellan kontaktpersonen och brukaren är att den 

inte enbart är personlig, utan den är även social. Den är personlig i den form att det är de två 

som träffas men även social i den bemärkelsen att den innefattar även familjen, kommunen 

och den generella omgivningen. Det som är anmärkningsvärt är att kontaktpersonerna oftast 

inte umgås ensamma med brukarna utan nästan alla kontaktpersoner har en nära ”familjär” 

relation till brukaren där brukaren är en del av kontaktpersonernas familjer. Lina i studien 

yttrar det såhär: ”Det är väldigt viktigt för de att de känner sig trygga med mig. I och med att 

de blev det så blev det ganska familjärt.”                  

 Det som gör det svårt att se relationen som enbart vänskaplig i den bemärkelsen är att 

vänskap innefattar jämlikhet i relationen. Jämlikheten är inte enbart baserad på status och 

likvärdighet när det gäller materiella resurser utan gäller även jämlikhet på det känslomässiga 

stadiet (Mendelson & Kay 2003). Relationen mellan kontaktpersonen och brukaren är långt 

ifrån jämlikt där brukaren ofta har olika psykiska svårigheter och/eller en begränsad förmåga 

till att ha sociala relationer. Kontaktpersonerna i studien har alla ett rikt socialt liv vid sidan av 

uppdraget med brukaren. Vilket kan tolkas som att de ligger på olika nivåer.  

 Kontaktpersonerna är alla överens om att de inte skulle ha påbörjat uppdraget om det inte 

vore för ersättningen. Dock har ersättningen en betydelse i det avseendet att det är tack vare 

den de började med uppdraget. Relationens betydelse verkar ändå med tiden vara viktigare då 

de ändå kan tänka sig en fortsatt relation utan någon ersättning. Mallander (2007) menar i 

hans studie att de relationer som hade störst vänskapsprägel var dem där kontaktpersonerna 

beskrev att relationen skulle finnas kvar även om uppdraget avslutades.    

 Baksidan men att vara mer vänskaplig i relation till brukaren kan vara att kontaktpersonen 

å ena sidan ska vara solidarisk mot brukaren, å andra sidan lojal mot uppdraget. Om 

kontaktpersonen och brukaren skulle hamna i konflikt med varandra skulle det försätta 

kontaktpersoner i en olustig situation där den ändå måste infinna sig nästa gång det är bestämt 

att de skall ses.                           

 Många Incitament tyder på att relationen är vänskaplig i sin natur men det finns också 
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faktum som strider emot det. Goffman (1974) beskriver att rollerna är föränderliga. När nya 

skeende i livet inträffar kan det medföra att individen lämnar en roll och får en ny. Detta kan 

tolkas som att kontaktpersonernas roll ändras ju längre tid som går i relationen, från att vara 

mer formell till att bli mer vänskaplig. Samtidigt som den kan ändras tillbaka till en mer 

professionell hållning när situationen kräver det. 

Kontaktpersonerna i studien beskriver ersättningen som viktig i början av relationen annars 

skulle man inte ta på sig uppdraget, och ersättningen är även viktig för att kunna ha något att 

leva på. Men det verkar som att ju längre tid som går i relationen till brukaren mindre 

betydelsefullt blir ersättningen. Detta tyder på att relationen och tiden är en viktig aspekt som 

gör att ersättningen tappar sin betydande roll.              

 Mallander (2007) diskuterar i sin studie om ersättningens roll. Kontaktpersonerna i hans 

studie verkar ha tagit på sig uppdraget av andra skäl än pengarna till skillnad från deltagarna i 

min studie, dock var det ändå många kontaktpersoner i hans studie som ändå kände att 

ersättningen var kränkande liten och att ersättningens betydelse kunde kompenseras med 

symboliska uppskattningar såsom julgåvor. För en del skulle en högre ersättning ändå vara till 

godo.  (Mallander, 2007).                     

 Ersättningens betydelse, är en viktig faktor som sätter moralen ur spel ju längre relationen 

till brukaren förblir.  Och det kan upplevas som etiskt svårt att fortfarande få betalt ju närmare 

man kommer i relationen. Som Moe uttrycker det: ”Det är komplicerat, man råkar ut för 

många etiska problem. det är en sak at hjälpa en närstående men när man dessutom får betalt 

för det/…/” 

När det gäller utbildningen och handledningens betydelse är respondenter i studien överens 

om att det enbart finns fördelar med det.  De anser att det skulle förenkla för dem när det 

uppkommer jobbiga situationer, och skulle hjälpa dem att ha en mer professionell hållning. 

Sami uttrycker det såhär: 

Visst hade det varit bra med utbildning, man blir ju formad av det man lär sig det kan ju påverka 

hur man sedan bemöter sin brukare, samtidigt så tror jag inte att utbildning är allt i den här typen 

av jobb, det handlar mycket hur man är som person också, jag tror inte alla människor lämpar sig 

att arbeta som kontaktperson eller att jobba med människor som är annorlunda. 

Holm (1995) menar att som en professionell yrkesutövare skapas en yrkesidentitet som 

innehar etiska regler för hur vi handlar. En professionell hållning kräver att man ska ha ett 

visst utrymme mellan den professionella och den andra personen. Detta utrymme finns inte 

alltid i relationen till brukaren. Att ha en professionell roll som kontaktperson kan innebära 

vissa risker. Man kan bli för styrd av de metoder och den utbildningen man har fått, den 
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personliga insatsen kanske avtar. Vilket Brännberg (1999) bekräftar i sin studie där han anser 

att man som kontaktperson inte bör göra ett professionellt socialt arbete. För om man börjar 

behandla kan det finnas risk för at det går illa. Det som är betydelsefullt är de enkla medlen. 

Men att ha en professionell hållning innebär också att kunna ge det rätta stödet och service när 

situationen kräver det. Detta är en del av kontaktpersonernas jobb. Stöd och service till som 

omfattar stöd för det allmänna välbefinnandet är en viktig del i vad författarna Calvert, Lewis 

& York (2011) ser i vad professionalism betyder. Stödet som ges till brukarna av 

kontaktpersonerna kan vara olika omfattande, men när det uppkommer svåra etiska situationer 

som kräver stöd, medför det att kontaktpersonerna skall kunna hålla en någorlunda 

professionell hållning för att agera korrekt. Detta kräver en viss utbildning men att ha 

utbildning och den kunskapen som krävs för detta uppdrag behöver inte nödvändigtvis 

innebära att den professionella rollen tar över utan kunskapen kan hjälpa till att öka 

förståelsen för brukarens olika psykiska funktionsnedsättningar och bättre öka förståelsen för 

hur man ska agera i olika svåra situationer. Vilket Moe ger uttryck för: ”/…/man tackar inte 

nej till kunskap, ju mer man lär sig desto bättre. En positiv sak att lära sig nya saker och få 

utbildning.”                           

 Goffman (2009) beskriver individens okunskap om hur den ska bete sig när denne intar en 

ny ställning i samhället. Om man istället införskaffar sig kunskap så kan det förenkla de olika 

”roll-dilemman” man ställs inför som kontaktperson. Man kan lättare hantera att kunna växla 

mellan olika roller. Goffman (2009) menar även att människor behöver tid för att lära sig nya 

roller. Vilket även gäller för kontaktpersoner, ju längre erfarenhet de har av att jobba som 

kontaktpersoner, desto lättare blir det också att hantera den roll förändring som uppkommer.

 Sami är den respondenten som har arbetat längst som kontaktperson. Han har med i sina 

tidigare erfarenheter varit alldeles för personlig i relationen och han visste inte hur han skulle 

sätta gränser. Nu när han har fått ett nytt uppdrag vet han lättare hur han ska hantera sin roll. 

”/…./ Jag tror att jag har jobbat så länge som kontaktperson att jag inte vill göra om samma 

sak som jag har gjort med mina tidigare. Innan visste jag inte var gränsskillnaden var men 

med åren har jag lärt mig det/…/” Detta tolkar jag som att de andra kontaktpersonerna inte har 

haft lika lång erfarenhet av kontaktmannaskapet som Sami och att de därför inte har råkat ut 

för lika många etiska svårigheter som honom. Hans erfarenhet visar att eftersom han har 

jobbat länge som kontaktperson så är han nu klarare i vad han för roll.         

  Som kontaktperson går man ofta in med föreställningen om att ett bra och schyst 

förhållningssätt räcker för att skapa en bra och givande relation. Vilket för det mesta räcker 

men dock gör det inte alltid det. Ju längre relationen utvecklas möter man en del svårigheter i 
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uppdraget.  Kontaktmannaskap är ett ensamt uppdrag där man inte har några kollegor och som 

kontaktperson har man dessutom tystnadsplikt och kan därför inte ventilera upplevda problem 

med sin familj och vänner. Därför är det viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att hon finns 

tillgänglig för den typen av stöd till kontaktpersonerna. Sammantaget verkar det som att 

respondenterna i studien ger uttryck för att den typen av stöd inte finns och att 

kontaktpersonerna är ganska utelämnade med sina känslor och tankar.        

 Den slutsats jag drar i studien att respondenterna känner en ambivalens inför deras syn på 

kontaktpersonens relation till brukaren. Detta framförallt på grund av att det finns situationer 

som medger kontaktpersonen till att vara mer terapeutisk i sin roll som kan ge en känsla av att 

vara professionell samtidigt som kontaktpersonerna hela tiden eftersträvar att ha en jämlik och 

vänskaplig relation. Det råder inga tvivel om att de känner sig delade i sin roll där de upplever 

en del etiska svårigheter med uppdraget. De upplever en del etiska dilemman i sin roll som 

kontaktperson som grundar sig i den roll konflik som råder mellan att å ena sidan ha en 

vänskaplig roll å andra sidan en mer professionell roll.  

8. Slutdiskussion 
Det som är gemensamt för alla kontaktpersonerna i studien är att alla har i något sammanhang 

känt sig delade i sin roll till brukaren. De är sig själva till en viss grad men de gör sig ständigt 

påminda om att det ändå är ett arbete och att de måste hålla sig inom ramen för att det är just 

ett arbete. Det är uppenbart att respondenterna alla har hamnat i situationer då de känner sig 

delade i sin roll och känt ett etiskt dilemma som är vanligt förekommande inom 

människovårdande yrken.                       

 Birkler (2007) menar att etiska dilemman ofta således uppstår i spänningsfältet mellan det 

jag kan, ska och bör göra. Kontaktpersonerna i studien har en vänskaplig roll till deras 

brukare men det förekommer situationer när det har känt ett etiskt dilemma när de å ena sidan 

ska vara vänskapliga å andra sidan se uppdraget som ett arbete. I relationen till brukaren finns 

det ett ansvar för denne, även om det är ett frivilligt åtagande så känner man ett visst krav 

eller plikt på sig att brukaren ska trivas och ha det bra. Denna känsla kan komma i konflikt 

med att känslan av spontanitet och känslan att ”bara vara” som man kan ha i en mer 

vänskaplig relation. 

När man fokuserar på etiska problem, ställer man sig frågor kring det som rör det goda, dvs 

vad är en god handling? Det som blir komplicerat i den bemärkelsen är vad man bör göra i 

situationer där olika normer kommer i konflikt med varandra, eller där det kan vara värdefullt 
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att handla på flera olika sätt (Birkler, 2007).   Det kan man se i situationer där 

kontaktpersonerna måste handla både ur en professionell synvinkel och ur en mer vänskaplig.    

Ersättningens betydelse, är en faktor som sätter moralen ur spel ju längre relationen till 

brukaren förblir. Kontaktpersonerna i studien beskriver ersättningen som viktig i början av 

relationen annars skulle man inte ta på sig uppdraget, ersättningen är även viktig för att kunna 

ha något att leva på. Men det verkar som att ju längre tid som går i relationen till brukaren 

desto mindre betydelsefull blir ersättningen. Detta tyder på att relationen och tiden är en viktig 

aspekt som gör att ersättningen tappar sin betydande roll.  

Det etiska resonemanget i slutdiskussionen förs med anledning till att kontaktpersonerna 

hela tiden utför ett etisk handlande både på det medvetna och omedvetna planet. 

Kontaktpersonerna har en arbetsetik och moral som handlar om deras inställning till deras 

arbete. Samtidigt som det finns en komplexitet med den typen av arbete eftersom den i 

grunden handlar om att vara en vän med någon annan människa. Jag tror då att etiken kan 

hjälpa till att lösa konflikten som finns mellan det som för kontaktpersonerna kan upplevas 

som två motsättningar. Begreppet etik benämns ofta synonymt med begreppet moral. Ordet 

moral kommer av det latinska ordet moralis, som är en översättning av det grekiska ordet 

ethikos. Följaktligen går det att använda dessa ord synonym med varandra men man skiljer 

ändå på dessa begrepp genom att moral ofta betecknar de regler man rättar sig efter medan 

etik betecknar reflektionen över moralreglernas grundval (Birkler, 2007). Etik kan förklaras 

som ”olika regler för människors handlande” och är något som behandlar vårt sätt att leva och 

förhålla oss till vår omgivning. Etik är en värdering, ett normsystem och ett handlingsmönster 

som vi har tagit till oss, antingen medvetet eller omedvetet.  

Att arbeta som kontaktperson kräver inte att man ska ha någon särskild utbildning eller att 

man ska vara professionell i förhållningssättet gentemot brukaren, man ska vara en 

medmänniska. Men vad innebär det att vara medmänniska? Som kontaktperson kan man 

utsättas för situationer med brukaren där man agerar terapeut eller behöver vara den som 

ordnar upp saker och ting. Kontaktpersonerna har inte det som krav att inneha den rollen men 

är inte just det som innebär att vara en medmänniska? Att ställa upp även när det är jobbiga 

samtal och även när kontaktpersonen ställs inför jobbiga och svåra situationer där man inte 

vet sin gräns. När man då utsätt för sådana situationen tror jag att det professionella 

förhållningssättet i detta sammanhang är ett stort plus, där kunskapen har en betydande roll. 

Man väljer då lättare hur man ser på situationen och man ser lättare de perspektiv som väljer 

problemställningarna. Jag anser inte att det behöver finnas motsättningar mellan kunskap och 
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etik genom att etiska värderingsval kommer i bakgrunden om vi fokuserar för mycket på 

kunskapen och tvärtom. 

Etik och kunskapen behöver inte stå i dåligt förhållande till varandra utan kunskapen kan 

istället ge en starkare bild av etiska val. Det etiska kan ge professionaliteten en identitet. Just 

för att till en professionell kompetens hör att kunna identifiera etiska problem, föra etiska 

resonemang och göra välgrundande bedömningar för det egna ansvarsområdet. (Blennberger, 

2011). De etiska värderingarna kan hjälpa en att få en ökad medvetenhet, vilket kan hjälpa 

kontaktpersonerna att veta hur de ska hantera svåra situationer.            

 Det råder inga tvivel om att kontaktpersonerna i studien har någon gång känt en del etiska 

svårigheter i relationen till brukaren. Men kan det möjligen finnas flera roller, måste 

kontaktpersonen inta enbart en roll? Kan Kontaktpersonen vara så ena sidan stödjande, 

coachande å andra sidan mer som en kompis? Goffman (2009) beskriver att vi människor kan 

inta flera roller och att de dessutom är när nya skeende i livet inträffar som det kan medföra 

att individen lämnar en roll och får en ny. Det är alltså ingen omöjlighet för 

kontaktpersonerna att växla mellan rollen som ”vän” och rollen som ”professionell”. Det som 

är avgörande för kontaktpersonerna är att göra sig medvetna om sina värderingar, och sätta 

sina egna gränser på hur stort värde man sätter på vänskapen kontra den professionella rollen. 

För det viktigaste är trots allt brukaren och dennes möjligheter att få ett utökat socialt nätverk.   

 Denna studie fördjupar sig i kontaktpersonens syn på sin roll till sina brukare samt hur de 

upplever relationen. Det skulle vara av stor betydelse för den framtida forskningen att 

undersöka denna fråga ur brukarnas perspektiv. Det vill säga hur brukaren ser på relationen, 

är brukaren medveten om att den administrativa delen som rör ersättningar, timrapporter och 

så vidare? Det finns en del etiska svårigheter med att göra detta särskilt med tanke på att man 

kanske påminner brukaren om att den personen som man ser som sin ”vän” också får betalt 

för att vara det. Därför krävs en stor försiktighet och medvetenhet i vad det kan få för 

konsekvenser för brukaren. Jag anser dock att det är av stor relevans för det sociala arbetets 

fält. Vidare skulle även en kvantitativ studie, likande denna, vara av värde då den skulle ge en 

större generalisering. Mallander (2007) har gjort en kvantitativ studie men det som skulle vara 

som kritik för hans studie är att den pågick under flera år. Mycket har ändrats och samhället 

ändras hela tiden. Det som man har sett är att antalet kontaktpersoner har ökat och det skulle 

även vara intressant att titta på hur det kommer sig att kontaktpersoner har ökat, beror det på 

att biståndet beviljas lättare eller diagnosticeras människor lättare i dagens samhälle?  

 Avslutningsvis vill jag avsluta med att citera en text I Bengt Börjessons (2008) bok: Att 

förstå socialt arbete.  
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”Att kunna förmedla hopp, att vara engagerad, att tycka om de människor man arbetar med, 

att ge arbetet tillräckligt med tid, krävs för att se människan.”           

 Detta gör kontaktpersonerna i min studie, vare sig de är professionella eller är mer 

vänskapliga, så är just detta gemensamt för dem. För att kunna arbeta som kontaktperson 

krävs det en känsla för empati och att man är villig att sätta sig in i den andre personens 

situation. De har valt att arbeta som kontaktperson för att göra en insats, för uppdraget är trots 

allt inget man blir rik på. 
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10. Beskrivning av intervju-deltagare 
 

 

1.  Namn: 
 

 

2. Ålder: 
 

 

3. Utbildning: 
 

 

4. Arbete: 
 

 

5. Arbetat antalet år som kontaktperson: 
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11. Semi-strukturerad frågeguide 

 

 Bakgrundsfrågor  

(Se föregående sida) 

 kontaktpersonens sociala relation till brukaren 

 

1. Hur skulle du besriva din och din brukares relation?  

Positiva erfarenheter? Negativa erfarenheter? (Vad hände? Hur blev det sen?) 

2. Vilka fler viktiga personer runt brukaren har du kontakt med?  

3. Beskriv dessa relationer? ( Vad hände? Berätta vidare? Vad hände sen?) 

 

 Gränser 

 

4. Finns det gränser för er vänskap? Berätta! 

 

 kontaktpersonens syn på sin professionella roll 

 

5. Har du någon gång sökt stöd från arbetsgivaren?  

6. Har du fått någon utbildning eller Handledning?  

 

 Ersättningen 

 

7. Du får ekonomisk ersättning för uppdraget som kontaktperson? Har det någon särskild 

betydelse? Ge exempel? Berätta! (komplikationer?  Händelser?  Reflektioner?). 

 

 

 

 

 

 


