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Sammanfattning 

Personer med funktionsnedsättningar har visat sig stå vid sidan av den vardagliga 

samhällsgemenskapen i högre utsträckning än andra och dessa personer har också visat sig ha 

färre nära vänner än andra. Många personer med funktionsnedsättningar har behov av någon 

person som kan finnas till för dem och bryta deras sociala isolering genom samvaro. Just av 

denna anledning så kan personer med funktionsnedsättningar bli beviljade kontaktpersoner, 

som kan stötta dem på detta område. Syftet med studien var att undersöka hur insatsen 

kontaktperson kan inverka på det sociala livet hos personer med funktionsnedsättningar. En 

kvalitativ forskningsansats genom djupintervjuer har valts för att studera ämnet. Fyra 

kontaktpersoner och tre brukare har intervjuats angående hur de upplever relationens 

betydelse för brukarens sociala liv. Slutsatserna som dragits av studien är att relationen till 

kontaktpersonen kan utvecklas till att bli ömsesidig, inta existentiell karaktär och präglas av 

vänskap. Brukare kan genom relationen till kontaktpersonen utöka sitt sociala nätverk, vilket 

är en viktig tillgång i livet, inte minst för att känna sig betydelsefull. Kärnan i relationen är att 

den är präglad av enkelhet och att det mest betydelsefulla är att kontaktpersonen och brukaren 

”bara” är tillsammans i nuet. Samtidigt har kontaktpersonens mer målinriktade arbete med 

brukaren betydelse genom att den kan leda fram till att brukaren med kontaktpersonens stöd 

kan utveckla sitt självförtroende och lättare få kontakt med andra människor. Det som är 

speciellt och annorlunda med studiens slutsatser jämfört med andra studier är att denna studie 

har kommit fram till att relationerna är mer nära och av mer existentiell karaktär än hur de 

beskrivs i de jämförda studierna.  

 

Nyckelord; kontaktperson, funktionsnedsättningar, socialt liv, relationer, LSS 
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Abstract 

Persons with disabilities have turned out to stand by the side in the everyday social 

community with a greater extension than others. These persons have also turned out to have 

fewer close friends than others. Many peoples with disabilities are in need of someone who 

can be there for them and to help them to break loose from the social isolation, thanks to 

being together. Just because of this case can disabled persons be approved a personal contact 

who can support the person with this domain. The purpose of this study was to make 

researches to how the effort personal contacts have influence on the disabled person’s social 

lives. The method of research which has been chosen is a qualitative research with a depth 

interview as the instrument. Four personal contacts and three disabled persons have been 

interviewed regarding there experience about the relationships effects on there social lives.  

The conclusion from the study is that the relationship to the personal contact can make a 

progress to be mutual, progress to place the relationship in an existential shape and to make 

the relationship the impression of friendship.  Persons with disabilities can thanks to the 

relationship with the personal contacts, increase their social networks, which is important 

resources for the social life, not at least to feel you important. The essence of the relationship 

is that it have the impression of simplicity and that the strongest influence on disabled persons 

social lives is “just to be together” at the moment. Simultaneously the personal contacts more 

goal-directed work has influence on the disabled person because it can lead up to a better self 

confidence. The goal-directed work can also lead up to a better contact making for the 

disabled persons. The conclusion that makes this study different from similar studies is that 

the relationships is closer and have stronger existential impression compared to other studies. 

 

Keywords: contact person, disabilities, social life, relationships, LSS
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Inledning 

Hösten 1988 tillsatte regeringen en utredningsgrupp med uppgiften att kartlägga samhällets 

stöd till människor med funktionsnedsättningar och vilka behov som fanns för denna grupp, 

den så kallade handikapputredningen. Utredarna kunde i sina betänkanden konstatera att det 

fanns brister i samhällets stöd för människor med funktionsnedsättning. Bristerna fanns i 

insatsernas omfattning, innehåll och i att människor med funktionsnedsättningars möjligheter 

att själva bestämma och planera sitt liv var små (Brusén & Hydén, 2000).  

 

I betänkande av 1989 års handikapputredning (SOU 1991:46) beskrivs:  

"de som till följd av omfattande funktionsnedsättningar har mycket stora svårigheter i 

sin dagliga livsföring lever med de största bristerna i tillgången till bostäder, 

sysselsättning och arbete, fritid och rekreation, hälso- och sjukvård, allmänna 

kommunikationer, information etc. Därmed ställs de också utanför möjligheter att 

utöva inflytande. Bristerna förblir många gånger osynliga, en undantagsställning 

etableras. I denna cirkelgång befästs de attityder hos omgivningen som kan ta sig 

uttryck i att enskildas självbestämmande i den privata situationen nonchaleras och 

fråntas dem som är helt eller mycket beroende av stöd och hjälp i sitt dagliga liv." 

(sid. 22) 

 

Dessa slutsatser ledde fram till propositionen 1993/92: 159 med förslag på ny lagstiftning som 

skulle skapa förbättrade förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar till ökat 

självbestämmande och inflytande över sin livssituation. Lagens införande skulle genom bättre 

levnadsförhållanden leda till att det inte skulle vara någon skillnad i livsvillkor för människor 

med funktionsnedsättningar jämfört med andra människor. Som ett resultat av 

handikapputredningen infördes i januari 1994 Lag (1993:387) om stöd och särskild service för 

vissa funktionshindrade, LSS.  

 

En av insatserna i LSS berör möjligheten till kontaktperson och i förarbetena till LSS (Prop. 

1992/93: 159) beskrivs att:  

”... många personer med funktionshinder har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. 

Människor med funktionshinder bor också ensamma i mycket högre utsträckning än 

andra. Många saknar gemenskapen med andra människor i arbetslivet och i 

fritidssammanhang.” (sid. 75) 
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”Kontaktpersonen bör vara en person som ställer sig till förfogande som medmänniska 

för en person med funktionshinder som behöver hjälp med att komma i kontakt med andra 

människor och för att komma ut i samhället.” (sid. 75) 

 

 

Vidare beskrivs också att:  

 

”... kontaktpersonen skall kunna ge råd till den enskilde i situationer som inte är av 

komplicerad natur. En viktig uppgift bör vara att hjälpa till att bryta den enskildes 

isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktivitet...”(sid. 75) 

 

Citaten ovan pekar på att människor med funktionsnedsättningar är en speciellt utsatt grupp 

när det gäller risken för social isolering. I förarbetena kan det skönjas att personerna bakom 

handikapputredningen ansåg att sociala relationer är av grundläggande vikt för människan, 

vilket nedan utvecklas av Tideman (2000).  

 

Tideman (2000) skriver vidare i sin avhandling att sociala relationer är viktiga för människors 

välfärd. Relationer som är nära och präglas av tillit ger en trygg grund för livet och har stor 

betydelse för gemenskap och meningsskapande kring livet. Sociala nätverk kan fungera som 

en resurs när människor hamnar i pressade situationer. Fromm (1955) betonar vikten av 

mänskliga relationer genom detta citat i sitt verk; Ett friskare samhälle: 

 

”Nödvändigheten att förena sig med andra varelser, att ha något samband med dem, är 

ett ovillkorligt behov; människans hälsa beror därpå. (Fromm 1955, s 24)”  

 

Det har visat sig att personer med utvecklingsstörning har betydligt färre nära sociala 

relationer jämfört med befolkningen i övrigt (Tideman, 2000). Denna slutsats får också stöd 

av Mallander (2008, kap 3) som beskriver att personer med funktionsnedsättningar har mer 

begränsade sociala nätverk än personer som inte har funktionsnedsättningar. Deras kontakter 

består ofta av personal, anhöriga och andra personer med funktionsnedsättningar, då de har en 

tendens att finna samhörighet och söka sig till varandra.  
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Enligt Davidsson (2007) har det visat sig att LSS-insatsen kontaktperson är viktig för att 

hjälpa människor med funktionsnedsättningar till att bryta sin isolering och för att få kontakt 

med andra människor. Får relationen mellan personen med funktionsnedsättning och 

kontaktpersonen en positiv social effekt i sig är det positivt. Leder relationen dessutom till fler 

kontakter för personen med funktionsnedsättning, så har insatsen en ännu större positiv social 

effekt.   
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Studiens syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att undersöka hur insatsen kontaktperson kan inverka på det sociala 

livet hos personer med funktionsnedsättningar. Följande övergripande forskningsfrågor var 

centrala för studien: 

 

 Vilka resurser har kontaktpersoner för att inverka på det sociala livet hos personer med 

funktionsnedsättningar?  

 På vilket sett upplever personer med funktionsnedsättningar som är beviljade insatsen 

kontaktperson att denna relation har inverkan på deras sociala liv?  

 På vilket sätt upplever kontaktpersoner relationens inverkan på det sociala livet hos 

personer med funktionsnedsättningar.  

 

Anledningen till att det var intressant att studera hur insatsen kontaktperson kunde bidra till 

ett visst resultat för den enskilde var bland annat för att detta tydligt är sammankopplat med 

de intentioner som framgår och är formulerade i förarbetena till LSS (Prop. 1992/93: 159). De 

uttalade målen för insatsen kontaktperson är ökade möjligheter för personer med 

funktionsnedsättningar att få stöd till att leva ett mer socialt liv. Att personer med 

funktionsnedsättningar kan ha svårare än befolkningen i allmänhet med att etablera nära 

sociala relationer beskrivs av i bakgrunden till uppsatsen där flera studier som har behandlat 

ämnet har lyfts fram. 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inledande del har behandlat utgångspunkter för studien, syfte och övergripande 

frågeställningar. Avsnittet som följer tar upp viktig bakgrundsinformation om LSS, insatsen 

kontaktperson, personer med funktionsnedsättningar och deras förhållande till sociala 

relationer. Därefter följer beskrivning, funderingar och diskussion kring forskningsprocessen, 

vilken benämns som metod. Efter metodavsnittet kommer en analys av det empiriska 

materialet och slutligen en avslutande diskussion där analysen knyts samman med syftet och 

frågeställningarna.  
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Bakgrund 

I början av detta avsnitt beskrivs viktiga begrepp som är grundläggande för studien. För att få 

en djupare förståelse för LSS och dess insatser, särskilt av insatsen kontaktperson och behovet 

av denna, beskrivs detta nedan. Människans behov av sociala rela tioner och teorier om hur 

dessa etableras kommer det också att redogöras för.  

 

Viktiga begrepp 

Funktionsnedsättning och funktionshinder  

Funktionsnedsättning är ett begrepp som definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2008a).  

 

Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2008a). Faktorer i omgivningen som bidrar 

till en konstruktion av ett funktionshinder kan till exempel vara familjeförhållanden, 

bostadsförhållanden och kommunikationer. En viss miljö eller situation kan innebära ett 

funktionshinder för en människa med funktionsnedsättning medan en annan miljö eller 

situation inte gör det (Socialstyrelsen, 2003).  

 

I studien kommer främst begreppet funktionsnedsättning att användas för att det inte stämplar 

personer på samma sätt som begreppet funktionshinder gör. Det går att objektivt bedöma vem 

som har en funktionsnedsättning men för att bedöma vem som har ett funktionshinder krävs 

det en subjektiv bedömning.  

 

Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som är kopplad till människors intellektuella 

utveckling. Det är främst när de gäller abstraktionsförmåga och korttidsminne so m skillnader i 

intellektuell förmåga kan märkas mellan personer med utvecklingsstörning och personer som 

inte har den funktionsnedsättningen. För personer som har utvecklingsstörning innebär 

funktionsnedsättningen att de behöver längre tid på sig än andra för att förstå, lära in och 

uttrycka sina känslor. Inom klassifikationen utvecklingsstörning finns ett stort spann mellan 

graderna av funktionsnedsättning som störningen ger upphov till. Utvecklingsstörningen ska 

ses i relation till omgivningens krav på intellektuell förmåga (Socialstyrelsen, 2007b).   
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Stöd 

Stöd är ett viktigt begrepp i LSS, vilket redan visas i lagens titel.  

Stöd är också ett viktigt begrepp för studien och här avses att ge stöd kan jämföras med att 

bygga ställningar. "Ställningarna utgörs av rutiner och organiserade insatser av olika slag som 

fungerar som ramar för det vardagliga livets upprätthållande och för utvecklingen av 

individens egna erfarenheter." (Ringsby Jansson, 2002, s 77).  

 

Brukare 

Enligt Möller (1996) så brukar välfärdstjänsternas nyttjare benämnas med olika begrepp 

beroende på vilka valmöjligheter de har. Begreppet brukare innefattar de personer som inte 

har möjlighet att välja och vraka mellan olika producenter av välfärdstjänster, men som dock 

har möjlighet att påverka och ha inflytande över dessa. Denna möjlighet kan utgöras av att en 

socialarbetare och den enskilde tillsammans väljer och utformar insatsen. Utifrån Möllers 

(1996) beskrivning av begreppet brukare så verkar det vara en träffande beskrivning på en 

person som har kontaktperson enligt LSS. Insatsen kan endast beviljas genom en LSS-

handläggare i kommunen där personen med funktionsnedsättning bor och personen ska ha 

inflytande över insatsen precis som det beskrivs i LSS. Begreppet brukare kommer att 

användas som benämning på personer som har kontaktperson då detta begrepp har visat sig 

representera dessa individers valmöjligheter. Vid de tillfällen begreppet brukare inte används 

så kommer personen benämnas som; personen som har kontaktperson, då detta i vissa 

sammanhang kan passa bättre.   

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Följande är ett utdrag ur LSS (SFS 1993:387) som beskriver lagens tre personkretser: 

LSS ger vissa personer med funktionshinder rätt till insatser från samhället med målsät tningen 

att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. De personer vars 

funktionshinder faller inom begreppet vissa, är de som bedöms tillhöra någon av lagens tre 

personkretsar, vilka regleras av 1 § LSS. De olika personkretsarna är:  

 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller 

hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom,  
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3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och särskild 

service. 

 

Socialstyrelsen (2008b) visade genom en statistisk rapport över insatser enligt LSS hur den 

procentuella fördelningen ser ut inom de tre personkretsarna. Av personer vars 

funktionshinder faller inom någon av personkretsarna tillhör 82% personkrets ett, 3% tillhör 

personkrets två och slutligen så tillhör 15% personkrets tre.  

 

 

Insatserna som vissa personer med funktionshinder har rätt till genom LSS (SFS 1993:387) är 

följande: 

1. Råd och stöd 

2. Personlig assistans 

3. Ledsagning 

4. Kontaktperson 

5. Avlösarservice i hemmet 

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

7. Korttidstillsyn 

8. Boende för barn och ungdom 

9. Boende för vuxna 

10. Daglig verksamhet 

 

För att en person ska få rätt till insats krävs det att denne behöver sådan hjälp i sin dagliga 

livsföring och att dennes behov inte tillgodoses på annat sätt enligt 7 § LSS. En av insatserna 

enligt LSS är kontaktperson (SFS 1993:387).  

 

Från år 2000 har insatsen kontaktperson ökat varje år och nådde 2006 sin topp. Antalet 

personer som var beviljade insatsen kontaktperson år 2006 var cirka 17 500, vilket gjorde den 

till den tredje största LSS-insatsen i den bemärkelsen. Totalt var antalet beviljade LSS-

insatser 107 200 under år 2006. År 2006 hade 8300 kvinnor insatsen kontaktperson beviljad 

och motsvarande prevalens bland männen var lite högre 9200 (Socialstyrelsen, 2007a).  
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Forskning som handlar om insatsen kontaktperson  

Andersson och Bangura Andersson (2001) har på uppdrag av socialstyrelsen gjort en översikt 

över kunskap som finns angående kontaktperson/kontaktfamilj. Den behovsprövade insatsen 

kontaktperson/kontaktfamilj, som regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och ges till barn och 

deras familjer är utgångspunkten. Författarna försöker så gott det går att exkludera studier 

kring kontaktpersoner som ges utifrån andra lagar, exempelvis LSS. I de internationella 

utblickarna som tagits med i översikten skiljs dock inte kontaktpersoninsatser till personer 

med funktionsnedsättning ut från liknande insatser till andra.  

 

I 3 kapitlet 6 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) beskrivs det att en kontaktperson eller 

kontaktfamilj kan utses för att hjälpa den enskilde i dennes närmaste angelägenheter om den 

enskilde begär eller samtycker till det. Anderson och Bangura-Andersson (2001) beskriver att 

kontaktperson/kontaktfamilj enligt SoL har målgruppen familjer eller enskilda personer som 

befinner sig i någon form av kris, som till exempel skilsmässa, fysisk eller psykisk sjukdom. 

Insatsen ska också kunna ges till ungdomar som saknar stöd från vuxna och riskerar att falla 

in i missbruk eller kriminellt beteende. I översikten tas det också upp att kontaktpersoner bör 

jobba för att främja sociala kontakter, finnas till för personen, vara förebild samt vara en hjälp 

till att bryta destruktiva beteenden. Detta visar att insatsen har klara likhe ter med insatsen 

kontaktperson enligt LSS, men med något bredare tillämpningsområde.  

 

Till skillnad från insatsen kontaktperson enligt LSS skiljer sig insatsen kontaktperson som 

beviljas enligt SoL genom att den senare insatsen har det tydliga målet att den enskilde på sikt 

ska klara sig utan kontaktpersonen. När det gäller insatsen enligt LSS så behöver det inte ses 

som ett misslyckande att kontaktpersonen fortsätter finnas till för den enskilde under en lång 

tid, då många funktionsnedsättningar är varaktiga. När den enskilde beviljas kontaktperson 

enligt SoL är det ofta på grund av eget självdestruktivt beteende eller genom att föräldrarna 

sviktar i sitt ansvarstagande. Målet med insatsen är att problemen ska minskas och försvinna 

så att kontaktpersonen så småningom blir överflödig. Därför finns inte samma långsiktighet i 

insatsen som i LSS (Davidsson, 2007).  

 

Insatsen kontaktfamilj kan beviljas genom antingen LSS eller SoL och skillnaden i syftet 

jämfört med kontaktperson ligger i att kontaktfamiljinsatsen endast är inriktad på barn och att 
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den enskilde genom insatsen ska få fler förebilder som kan fungera i boende- och hemmiljö 

samt i mer uppfostrande roller (ibid.).   

 

Anderson och Bangura Andersson (2001) har genom sin översikt kommit fram till att det 

finns begränsat med publikationer och kunskap om kontaktperson/kontaktfamilj. De 

konstaterar att det inte finns någon forskning publicerad som behandlar kontaktpersoner 

berättigade av LSS. I översikten beskrivs hur resultatet av insatsen 

kontaktperson/kontaktfamilj har utfallit, dock skiljer sig insatsen enligt SoL så pass mycket 

från hur insatsen är utformad enligt LSS så att resultatet inte är användbart i en studie av den 

senare insatsen.  

     

Soldal (2005) beskriver i sin kvalitativa studie att yrkesgruppen som mest liknar de 

kontaktpersoner som finns i Sverige i Norge benämns som stöttekontakter. De kan utses för 

personer som har ett begränsat socialt kontaktnät och som har svårt med att utveckla sociala 

relationer till andra människor. Personerna som beviljas stöttekontakt är medvetna om att 

dessa är anställda som betalda vänner. Insatsen är ett bra sätt att kompensera brist på sociala 

relationer menar personerna som har stöttekontakt. Studien visade att personerna som 

beviljats insatsen också använder stöttekontakten som hjälp för att knyta kontakt med andra. 

Vidare visade studien också att förslag till insatsen möts med negativa omdömen beroende av 

dess karaktär av "betald vänrelation". I Norge används stöttekontakter som brobryggare 

mellan människor där man jobbar som stöttekontakt i en fas där personen stöttas till att vara 

med i en aktivitet och ett socialt sammanhang, för att i nästa fas successivt släppa taget. 

Projekt har gjorts där man med stöttekontakters hjälp har försökt sammanföra personer 

(Soldal, 2005).  

 

I ett opublicerat forskningsarbete av Mallander (2008, kap 4) framkommer att brukarna träffar 

sina kontaktpersoner i genomsnitt knappt en gång i veckan. Räknar man med icke-fysiska 

möten, som till exempel telefonkontakt så är frekvensen något högre. Genom studien visade 

det sig att de vanligaste aktiviteterna som brukare och kontaktperson gjorde tillsammans var 

att vara hemma hos någon av dem samt att fika på café. Dessa aktiviteter angavs av 

respondenterna vara någon av de två vanligaste aktiviteterna med fördelningen en femtedel av 

svaren vardera. På tredje plats låg promenader med frekvensen av en sjundedel. Aktiviteterna: 

åka på utflykt, äta på restaurang och gå på bio angavs i en tiondel av fallen. 

Kontaktpersonerna beskrev relationen till brukarna med metaforen ”kompis till kompis” i 
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nästan hälften av fallen. De näst vanligaste metaforerna var ”inspiratören” samt 

”brodern/systern” med frekvensen på respektive en knapp sjundedel. Vidare visade studien att 

kontaktpersonen nästan alltid är ensam med brukaren när de träffas. Är det någon annan med 

vid något enstaka tillfälle så är detta någon från kontaktpersonens familj.  

 

I en rapport från folkhälsoinstitutet har Brännberg (1999) analyserat och utvärderat ett projekt 

som har gjorts med ungdomar som har blivit beviljade kontaktperson enligt socialtjänstlagen. 

Studien har fokuserat på mötet mellan kontaktpersonen och ungdomen och vad detta stöd har 

inneburit för ungdomen. Projektledarna hade intentionerna att relationerna skulle leda till 

vänskap mellan kontaktpersonerna och ungdomarna och att de då skulle kunna nå varandra på 

djupet och med en annan maktbalans än om kontaktpersonen skulle vara en professionell 

socialarbetare. Ett argument var att professionella socialarbetare tenderar till att 

problematisera människors situation. Projektledarna beskrev även att de ville att det skulle 

etableras vardagliga relationer i projektet och att det ”enkla” i en sådan relation skulle utgöra 

styrkan i relationen. Studien visade att det fanns inslag av vänskap i relationerna men att den 

bästa benämningen på kontaktpersonens roll i relationen var vägvisaren. Syftet för 

kontaktpersonerna har varit att skapa förutsättningar för existentiella möten där de kunde 

mötas utan att inta bestämda roller. Kontaktpersonernas vilja och arbete med att stödja 

kontaktpersonerna till förändring av deras situation visade sig dock leda till att 

kontaktpersonen intog en roll som vägvisare för ungdomen vilket motverkade den 

existentiella dimensionen av relationen. Sammantaget visade sig projektet vara betydelsefullt 

för ungdomarna, både med tanke på förändring av livssituationen och med tanke på den 

existentiella biten. Även om Brännberg (1999) inte studerar relationen mellan kontaktpersoner 

och personer med funktionsnedsättningar så är hans slutsatser värda att relatera till min studie.  

 

Personer med funktionsnedsättningar och sociala relationer  

I bakgrunden till Tidemans (2000) avhandling presenteras en studie från 1995 där 50% av de 

tillfrågade personerna med utvecklingsstörning ansåg att de saknade en nära vän som de kan 

prata om vad som helst med. Jämförelsetalet hos befolkningen som helhet var 19%. 

Anledningar till denna skillnad har sannolikt att göra med funktionsnivå och graden av 

institutionalisering. Relationer mellan människor är mestadels självvalda men kan också vara 

påtvingade, såsom ofta är fallet mellan människor som bor på gruppboenden, som många 

personer med utvecklingsstörning gör. Sedan de gamla institutionerna för personer med 
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funktionsnedsättningar avskaffades och dessa människor började leva mer självständigt har de 

blivit mer accepterade i samhället, men är inte integrerade med tanke på att de har svårt att 

etablera nära sociala relationer (ibid.).   

 

Ringsby-Jansson (2002) utvecklar i sin forskning i likhet med Tidemans beskrivning om hur 

sociala relationer gestaltar sig för personer med utvecklingsstörning. Personer med 

utvecklingsstörning kan ha många olika kontakter, men dessa är ofta svaga och mer eller 

mindre påtvingade, genom de medboende och personal. Hjälpinsatser, framförallt 

gruppboende som personer med funktionsnedsättning beviljas av samhället kan paradoxalt 

nog verka hämmande för möjligheten till att skapa sociala relationer. Att vara beroende av 

andra människor i sin dagliga livsföring leder till att det blir svårare att utveckla en egen 

självständighet och personlig stil för att söka kontakt med andra människor.  

 

Människor i allmänhet etablerar relationer genom ostrukturerade aktiviteter, speciellt 

ungdomar, vilket skiljer sig från de strukturerade situationer där personer med 

funktionsnedsättningar ofta träffar nya människor. När personer med funktionsnedsättningar 

träffar nya människor, exempelvis i affärer och på discon är ofta anhöriga eller personal med 

eftersom de behöver stöd kontinuerligt. Anhöriga och personal kan ha förväntningar och krav 

på hur personen med funktionsnedsättning ska bete sig, vilket gör att de har svårt att släppa 

fram sin egen personlighet och testa sig fram i sitt interagerande. I förlängningen kan detta 

leda till svårigheter med att etablera nya sociala relationer (Löfgren-Mårtenson, 2003).  

 

Forskning som beskriver sociala relationer   

När kontaktpersonerna och brukarna beskriver sina upplevelser av deras relationer och 

förmedlar betydelsen av dessa så kan det för en ökad förståelses skull vara klokt att koppla 

detta till anknytande forskning. För att få en förståelse för hur sociala relationer kan fungera, 

hur olika typer av relationer förhåller sig till varandra och vad de kan betyda för personerna så 

har Goffmans (1998) rollteori och Bubers (1963) teori, om jag och du studerats närmare.  

 

Goffman (1998) förklarar hur människor fungerar i det dagliga samspelet med andra genom 

en teori om roller, där han lånar metaforer från teaterns värld. Författaren förklarar att 

människor i det sociala livet agerar som skådespelare på en scen där alla medvetet eller 

omedvetet spelar upp roller för att förmedla vissa bilder av sig själva. Människor upprättar 
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manus för att de på bästa möjliga sätt ska kunna spela de olika rollerna, samtidigt observerar 

de andras reaktioner på det uppspelade. Det som personen spelar upp kan vara dennes 

upplevelse av sin roll eller en roll som är taktisk att spela upp i sammanhanget. Att en person 

spelar upp en roll behöver inte alltid vara för egen vinning utan motivet kan vara att det är det 

bästa för publiken eller för samhället. Författaren beskriver vidare att många relationer i 

vardagen är präglade av att vi spelar en roll och förväntar oss att den vi samspelar med ska 

inta sin roll och spela ut den som vanligt. Detta är funktionella relationer för oss människor 

och de benämner författaren som instrumentella. Ett exempel på en instrumentell relation kan 

vara mellan en socialarbetare och en klient. Klienten intar rollen som behövande och 

uppträder på ett visst sätt för att uppnå sina mål med mötet och socialarbetaren intar sin roll 

som den som har resurser till att hjälpa personen och även som den som kontrollerar dessa 

resurser. En instrumentell relation karaktäriseras av att man inte har tillgång till så många av 

varandras olika roller och har därmed inte så många dimensioner. Skulle socialarbetaren bjuda 

hem klienten och dennes familj för att äta middag och spela spel så skulle de få tillgång till 

fler av varandras roller, till exempel som make, mor, underhållare och kanske också som vän. 

När man är väl bekant med den andra personens roller och ”manus” för dessa kan det ha 

skapats förutsättningar för att mötas där båda saknar manus och båda bara är vad de är, i 

förhållande till varandra, ett existentiellt möte. Goffman (1998) kallar detta för att mötas 

bakom kulisserna. Han beskriver också att det som brukar definieras som vänskap kan träda 

fram ur en existentiell relation.  

 

Buber (1963) har en liknande distansering av mänskliga relationer som den som Goffman 

(1998) beskriver. Buber (1963) kallar relationen som motsvarar den instrumentella för jag-det 

relation och den existentiella för jag-du relation. Han är tydlig med att den ena formen av 

relation inte är att föredra eller är viktigare än den andra, utan att det finns en dialektik mellan 

dem. En relation kan över tid varken endast vara en jag-du eller endast en jag-det relation, 

utan de övergår i varandra växelvis, åtminstone delvis. Buber konstaterar i sitt verk att 

människan inte kan leva utan jag-det relationer, vilket även får stöd av Asplund (1987) och att 

människan inte är människa utan jag-du relationer. Buber (1963) beskriver att för att en jag-

det relation delvis eller helt ska övergå till en jag-du relation så måste den ena parten möta 

den andres jag och för det krävs det samtidigt att båda parterna ger av sig själva till den andre. 

Jag-du relationen är grunden för mänsklig gemenskap, som består av ömsesidigt beroende och 

oupplösligt förenande (Buber, 1963).  
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Metod 

Val av datainsamlingsmetod  

För att få svar på forskningsfrågorna så var en kvalitativ forskningsansats lämplig. Detta 

förstås genom Starrin och Svenssons (2006) beskrivning av ansatsen, genom att den inriktar 

sig på att skapa förståelse av problemet och fokus riktas på människan och hennes tolkningar 

av verkligheten. Ansatsen präglas av öppenhet mot informationskällorna och forskaren 

gynnas av att ha ett utforskande förhållningssätt. Eftersom syftet med studien var att ta reda 

på hur det förhåller sig kring ett fenomen så var det bra att vara så öppen mot olika svar och 

information som möjligt.        

 

I studien har djupintervjuer genomförts som metod för den kvalitativa forskningen. Kvale 

(1997) beskriver djupintervjun som ett forskningsredskap vars styrka ligger i att man kan 

fånga upp olika personers erfarenheter av ett fenomen och på så vis se detta från olika 

aspekter. Djupintervjuer beskrivs vidare av Widerberg (2006) som ett redskap för att få fram 

förståelser och helhetsbilder, vilket är en bra metod för att få svar på frågeställningarna. 

Frågeställningarna hur och varför öppnar upp för svar som både innehåller en bredd och ett 

djup, vilket är kännetecken för förståelse.  

Den typ av djupintervju som har genomförts under studien är den allmänna intervjuguiden, 

som beskrivs enligt följande av Larsson, 2005:  

 

”den innebär ofta att undersökaren formulerar ett antal relevanta samtalsämnen, teman 

eller frågeområden som behöver beskrivas mer i detalj och som är kopplade till 

problemställningen. Till varje temaområde formuleras ett antal öppna underfrågor”. 

(s 104) 

 

Styrkan med denna typ av djupintervju är att den lämnar utrymme för informanten att 

utveckla sitt eget resonemang kring några olika huvudteman.  

 

Urval och kriterier 

Kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättningar har intervjuats angående deras syn 

på och erfarenheter av hur insatsen kontaktperson kan påverka det sociala livet för personer 
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med funktionsnedsättningar. Det har även genomförts intervjuer med personer med 

funktionsnedsättningar som är beviljade insatsen kontaktperson enligt LSS.  Anledningen till 

att både personer som är beviljade insatsen kontaktperson och kontaktpersonerna själva har 

intervjuats är för att svaren då blir präglade av båda sidornas förståelse av 

kontaktpersonsskapets möjligheter. Med dessa informationskällor så fanns det förutsättningar 

för att skapa en helhetssyn kring fenomenet.  

 

Studiens kriterier för kontaktpersoner som skulle delta i intervjun var att de skulle  ha haft 

uppdraget minst ett år, för att öka förutsättningarna för att de skulle ha reflekterat över sitt 

uppdrag, så att de skulle kunna komma med informativa svar. Ettårsregeln skulle också gälla 

personerna som hade kontaktperson. Ett mål med urvalet var att kontaktpersonerna 

sammantaget skulle ha uppdrag från personer vars funktionsnedsättningar faller inom alla de 

tre personkretsarna. Samma princip skulle gälla de personer som hade kontaktperson. Tanken 

kring detta var att studien skulle representera hela spannet av människor vars funktionshinder 

faller inom någon av de tre personkretsarna. Skulle bara personer med utvecklingsstörning 

intervjuas så skulle den representativa gruppen minska. Det sista urvalskriteriet var att 

personerna som hade kontaktperson skulle kunna kommunicera genom tal eftersom jag som 

intervjuare inte skulle klara av att ta till mig information annars. Personkretsmålet slopades 

dock i och med att det inte gick att få fram denna information från personerna som hade 

kontaktperson i kombination med att det var svårt att få tag på informanter till studien över 

huvud taget.  

 

Rekrytering av informanter 

Kontakt togs med en kurator som var ansvarig för samordningen av kontaktpersoner i en 

kommun. Kuratorn fick två olika sorters brev (bilaga 1 & 2) med förfrågan om 

kontaktpersoner respektive brukare var intresserade att delta i intervjuer. I breven framgick 

syftet med studien, hur intervjun kommer att gå till, varför den är viktig samt en beskrivning 

av att det föreligger sekretess kring allt som uppkommer i intervjun. Mitt mobilnummer och 

min emailadress lämnades ut i breven. I brevet som var riktat till kontaktpersonerna fanns en 

beskrivning av att intervjuer med brukare också behövdes till studien. Kontaktpersonerna blev 

i brevet uppmanade till att fråga personerna som de var kontaktperson för, om de vill ställa  

upp på intervju och att ge dem brevet som riktade sig till dem. Kuratorn skickade ut breven 
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till kontaktpersonerna tillsammans med ett årligt informationsbrev som hon brukar skicka ut 

under sommaren.  

 

Sju kontaktpersoner anmälde sig som intresserade av att ställa upp på intervju och tid, rum 

och plats för mötena bestämdes. Genom två av kontaktpersonerna förmedlades kontakt med 

de två personer som de var kontaktperson för, med vilka möten också inbokades. Då det var 

brist på personer som var beviljade kontaktperson till intervjuerna så kontaktades kuratorn 

igen med förhoppning att hon personligen kunde ta kontakt med personer som skulle kunna 

ställa upp på intervju. Genom hennes hjälp så anslöt sig en person som var beviljad 

kontaktperson ytterligare till skaran som ville ställa upp på intervju.  

 

Två av de åtta kontaktpersonerna valdes bort från intervjugruppen då de upplevdes ha 

bristande motivation till att ställa upp på intervju. En person valdes slumpvis ut för att vara 

med i en testintervju vilket medförde att materialet från den intervjun inte togs med i studien. 

Målet från början var att intervjua fyra kontaktpersoner och fyra brukare, men i realiteten blev 

det fyra kontaktpersoner och tre personer som hade kontaktperson.  

 

Intervjuernas genomförande 

Efter denna gallring så gjordes tre semistrukturerade intervjuer med kontaktpersoner, två med 

brukare samt en intervju där en kontaktperson och personen som hon var kontaktperson för 

intervjuades samtidigt. Den sista intervjun genomfördes genom att frågor s tälldes växelvis 

från de två olika intervjuguiderna (bilaga 3 & 4). Tre intervjuer genomfördes i tysta studierum 

som bokades genom ett av landets stadsbibliotek, två intervjuer genomfördes i 

intervjupersonernas hem och den ”dubbla” intervjun genomfördes i en av dessa informanters 

hem. Intervjuerna ljudinspelades genom MP3 spelare och genomsnittet på intervjuernas längd 

beräknades till 43,55 minuter. I början av intervjun så beskrevs syftet med studien, varför 

fenomenet var intressant att studera och information gavs kring frivillighet och sekretess. Alla 

informanter skrev under ett medgivande (bilaga 5) om att de ville ställa upp på intervju och att 

de var införstådda med vad detta innebar. Under intervjun ställdes temafrågor som 

informanterna lämnades ganska fritt utrymme att svara på. Ofta hände det att informanterna 

gav svar på senare teman viket gjorde att frågor fick kastas om. Ibland när intervjun leddes in 

på mer komplicerade och känsliga frågor så hade en del informanter svårt att få fram något 

svar. I dessa fall ombads de berätta om något som intervjuaren upplevde skulle vara lättare 
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och roligare för dem att prata om. Detta ledde till att de kom igång i sitt tänkande lite mer och 

att det senare gick att gå tillbaka till de svåra frågorna.  

Analysmetod  

Denscombe (2006) menar att intervjuutskrifter är bra att ha med i analysmaterialet då de ger 

en bild av datamaterialet, speciellt när det gäller samhällsforskning. Utskrifterna bör 

presenteras så likt den ursprungliga uttrycksformen som möjligt. Den mest liknande 

presentationen av en ljudupptagning i skriftlig form är att skriva av denna ordagrant och 

stödja detta med anteckningar av uttryck som inte är av muntlig art. Utskriften kan sedan 

utgöra råmaterial för konklusion. Att välja ut citat innebär att d ra ut uttryck ur sitt 

sammanhang och därmed en förändring av ordens betydelse. För att få fram det bästa från 

utdragen som har valts tipsar författaren vidare att det i anslutning till citatet kan beskrivas 

sammanhanget runt detta. I texten kan det även presenteras detaljer om varje informant och 

ges relevant bakgrundsinformation om informanterna, så att läsaren lätt kan skilja dessa åt och 

hålla olika sammanhang i huvudet. I studiens analys så har Denscombes (2006) råd följts och 

exempelvis så presenteras informanterna i början av analysdelen.  

 

I studien började analysen redan under intervjuerna då författaren redan då drog paralleller 

mellan olika uttalanden och drog slutsatser. Detta fortsked när intervjuerna skrevs av till 

textuellt material(transkriberades) och blev intensivare när det inriktade arbetet med att hitta 

substantiella uttalanden startade. Under denna fas lästes transkriptionerna igenom flera gånger 

och substantiella uttalanden rödmarkerades. Gillham (2008) beskriver att denna process är 

högst subjektiv och det finns inga regler för vad som är substantiellt. Han menar dock att det 

finns en hög överrensstämmelse över vad som anses substantiellt bland forskare som granskar 

samma transkription. Det som kan leda en forskare i denna delprocess är att ha 

forskningsfrågorna i huvudet och att leta efter speciellt färgstarkt språk. Forskningsfrågorna 

har funnits i medvetandet när transkriptionerna har lästs in samtidigt som min subjektiva 

”känsla” för vad som är substantiellt spelat in. Nästa steg i analysen var att skapa 

gemensamma kategorier för att samla ihop uttalanden som har liknande egenskaper och 

mening för studien. Sorteras inte uttalandena ordentligt så har materialet egentligen inte 

analyserats beskriver Gillham (2008) och förklarar varför forskare bör skapa gemensamma 

kategorier vilket framgår av följande citat: ” analys handlar om att göra distinktioner inom ditt 

material, så att dessa skillnader framträder ytterligare.” (Gillham, 2008, s.187). Samtidigt 
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beskriver han att det är farligt att kategorisera för långt och skapa oändligt många kategorier 

då detta då blir samma sak som att inte ha kategoriserat.  

 

I studiens analys har Gillhams (2008) råd beaktats och tre huvudkategorier har framträtt i 

materialet: relationens betydelse, sammanföra personer och förändring/utveckling. Under var 

och en av dessa tre huvudkategorier har flera underkategorier framträtt. Huvudkategorin 

relationens betydelse har fått underkategorierna: ömsesidighet, det ”enkla” i relationen 

respektive livet utan kontaktpersonen. Huvudkategorin sammanföra personer har fått 

underkategorierna: inkludering i socialt sammanhang respektive umgås med kontaktpersonens 

familj. Huvudkategorin förändring/utveckling har fått underrubrikerna: Bli mer social 

respektive utveckla sitt självförtroende. Vilket framgår av nedanstående sammanställning i 

tabell 1: 

 

Tabell 1. huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Relationens betydelse   Ömsesidighet  

Det ”enkla” i relationen  

Livet utan kontaktpersonen 

Sammanföra personer Inkludering i socialt sammanhang 

Umgås med kontaktpersonens familj 

Förändring/utveckling Bli mer social 

Utveckla sitt självförtroende 

 

Efter att substantiella uttalanden rödmarkerades klipptes dessa ihop till ett dokument där varje 

informants uttalanden fick var sin färg, för att det skulle vara lättare att överblicka. Sedan 

lästes uttalandena om och om igen och de flyttades fram och tillbaka mellan olika kategorier 

samtidigt som kategorier togs bort och lades till. Efter detta följde en tolkning av vad 

uttalandena betydde och tolkning av deras koppling till och förhållande till varandra. 

Tolkningen och analysen av intervjuerna relaterades till relevant litteratur och forskning.       
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Etiska reflektioner 

Enligt Lag (2003:460) om etikprövning om forskning som avser människor, krävs samtycke 

från personer som på något sett ska studeras i ett forskningsprojekt. Detta har beaktats genom 

att personen som administrerar kontaktpersonsverksamheten i den kommun studien 

genomfördes blev ombedd att gå ut med förfrågan till kontaktpersoner och personer med 

funktionsnedsättningar som är beviljade insatsen kontaktperson, om de ville vara med i 

projektet. När de beskrev att de ville vara med på intervju så räknades detta som deras 

samtycke. För att särskilt noga beakta kravet på samtycke så inhämtades skriftligt samtycke 

från kontaktpersonerna och brukarna, i samband med intervjutillfällena.  

 

Enligt lagtexten så finns det även krav på att studien ska bedrivas så att informanternas 

konfidentialitet skyddas. Intervjumaterialet har hanterats så att inga obehöriga har kunnat ta 

del av detta. I framställningen av studien har informanterna fått fingerade namn och 

information som kan röja deras identitet har i möjligaste mån tagits bort eller förvrängts. Orter 

och lokala platser har i utskrifterna markerats med XXX. Bakgrundsinformation om varje 

informant har presenterats för att öka förståelsen för kontextens inverkan och denna 

information har getts så allmän karaktär som möjligt. Ålder, kön, kontaktpersonsskapets längd 

och bakgrunden till den etablerade relationen är det som fokuseras i presentationen.  

 

Kravet på information som finns inskrivet i Lag (2003:460) om etikprövning om forskning 

som avser männsiskor har beaktats genom att studiens syfte, hanteringen av information,  

studiens genomförande och informantens frivillighet har beskrivits i informationsbrevet som 

skickades ut. I början av varje intervju delgavs även informanterna muntligen denna 

information.     

 

Under intervjuerna har det inte visats några tecken på att personerna med 

funktionsnedsättningar på något sätt har tagit skada av intervjuerna. Tvärt om så har flera i 

slutskedet av intervjuerna uttryckt att det var roligt att dela med sig av sina erfarenheter, detta 

gäller även kontaktpersonerna. En av informanterna som hade kontaktperson tyckte dock att 

det var jobbigt när hon upplevde att hon inte kunde ge tillräckligt bra svar på några frågor. 

Detta kan möjligen vara tecken på en otillräcklighetskänsla som kan tolkas som en ”skada” 

uppkommen av intervjun, men försök till att mildra denna känsla gjordes genom att visa 
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tacksamhet mot informanten och leda in intervjun på områden som var lättare att ge svar på. 

Denna otillräcklighetskänsla kunde även skönjas hos flera av kontaktpersonerna.  

Metoddiskussion  

Alla de val en forskare gör i forskningsprocessen har betydelse för studiens tillförlitlighet och 

giltighet, som är klassiska begrepp för att undersöka forskningens kvalitet. Exempel på val 

kan vara hur utförligt forskaren har valt att motivera metodval, vilka kriterier för urval som 

har ställts upp och i vilken grad forskarens inverkan på resultatet har valts att analyseras 

(Denscombe, 2006). För att undersöka min studies tillförlitlighet och giltighet så har de olika 

stegen i forskningsprocessen ifrågasatts och analyserats. 

 

Val av datainsamlingsmetod 

Angående valet att göra djupintervjuer med hjälp av den allmänna intervjuguiden som 

forskningsmetod så har detta precis som Widerberg (2006) har beskrivit, gett empirisk data i 

form av förståelser och helhetsbilder kring det studerade fenomenet. Det kan dock vara 

osäkert om de förmedlade erfarenheterna verkligen kan anses vara helhetsbilder då varje 

relation inte har studerats utifrån både kontaktperson och brukarperspektiv. En 

osbservationsstudie av mötet mellan brukare och dennes kontaktperson hade kunnat ge 

information om vad som i denna relation var omedvetet hos parterna, men som kan läggas 

märke till från personer utifrån. En sådan observation hade varit svår att genomföra med tanke 

på integritet och att forskaren hade påverkat mötet med sin närvaro, speciellt då 

kontaktpersonskapet starkt präglas av tvåsamhet. Studien hade dock kunnat äga större 

giltighet med en bättre helhetsbild.   

 

Urval och kriterier   

Att både kontaktpersoner och brukare har intervjuats har varit positivt och gett en bättre 

helhetsbild av betydelsen av deras relation än om bara kontaktpersoner eller brukare hade 

intervjuats. Detta val har gett studien högre giltighet. Tanken bakom att studien skulle 

inrymma erfarenheter från brukare vars funktionsnedsättningar faller inom alla tre 

personkretsarna enligt LSS var att slutsatserna skulle kunna vara representativa för alla 

relationer mellan brukare och kontaktpersoner. Redan i de första intervjuerna visade det sig 

svårt att få reda på vilken personkrets de intervjuade brukarnas funktionsnedsättning tillhörde 

samt vilken personkrets personerna som de intervjuade kontaktpersonernas brukare tillhörde. 

Brukarna visade sig inte ha någon kunskap om detta och de upplevdes som obekväma när 
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detta kom på tal, så området lämnades när det inte gav resultat. I efterhand kan det ångras att 

inte brukarna bads om tillåtelse att inhämta denna information från deras respektive LSS-

handläggare. Kontaktpersonerna visade sig vid intervjun inte ha kunskap om vilken 

personkrets personen de var kontaktperson åt hade, alternativt att de inte var villiga att lämna 

ut denna information. Eftersom det inte finns information om vilka personkretsar som studien 

representerar så kan inte slutsatserna generaliseras som gällande för alla 

kontaktpersonsrelationer inom LSS, vilket påverkar studiens giltighet negativt.  

 

Rekrytering av informanter 

Förfrågan om medverkan i studien skickades ut till samtliga kontaktpersoner i den studerade 

kommunen och samtliga uppmanades att framföra förfrågan till personerna som de var 

kontaktperson för. Detta gav alla personer samma möjlighet att få vara med, vilket kan 

bedömas som ett neutralt verktyg för att rekrytera informanter. Av cirka 80 kontaktpersoner i 

kommunen och minst lika många brukare så kan det anses som svaga svarssiffror att sju 

kontaktpersoner respektive två brukare ville ställa upp. Jag anser inte att jag hade kunnat 

utforma förfrågan på något annorlunda sätt som hade inneburit att fler personer hade anslutit 

sig. Spekulativt sett så har kanske många kontaktpersoner som inte tyckt att det lät intressant 

att vara med inte heller förmedlat brukarnas brev. Detta kan möjligen bero på att de inte tror 

att brukaren har något att tillföra studien i och med dennes funktionsnedsättning, att 

kontaktpersonen inte vill att någon ska ”lägga sig i ” deras kontakt eller helt enkelt att 

kontaktpersonen inte hade tillräcklig ork och lust för att framföra brukarens brev. Detta 

problem kunde möjligen ha undvikits om breven hade gått direkt ut till brukarna, vilket var 

svårt att genomföra då kuratorn helt förståeligt inte kunde lämna ut uppgifter om brukarna. En 

annan möjlighet att nå brukarna skulle kunna ha varit att annonsera i tidning eller på plakat på 

stan. När endast två brukare hade anmält sitt intresse så togs kontakt med kuratorn varefter 

hon kontaktade brukare som hon ansåg lämpliga för studien, vilket fick följden att en av dem 

anslöt sig. Denna selektion gjordes i ett nödfall och följden av detta var att studien tappade i 

tillförlitlighet genom att kuratorns selektivitet inverkade på urvalet. Tillförlitlighet bedöms 

säkrast genom att bedöma om samma resultat hade framkommit om en annan forskare hade 

genomfört studien, enligt Denscombe (2006). Samma resultat hade inte med säkerhet kunnat 

nås då forskaren var beroende av kuratorns urval, vilket motverkar möjligheterna till ett 

neutralt urval. Urvalet av vilka fyra av de sju kontaktpersonerna som skulle intervjuas gjordes 

genom subjektiv bedömningar som ledde till att två av dem valdes bort på grund av  bristande 

motivation och en valdes slumpvis ut till testintervju. Det hade nu i efterhand varit bättre för 
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studiens resultat om detta urval i stället hade gjorts genom att göra en förinventering om vad 

informanterna kunde bidra med och därefter ha valt bort en med argumentet att de andra 

skulle kunna tillföra mer till studien. Detta får stöd av Denscombe (2006) som beskriver att ett 

urval bör baseras på att försöka hitta personerna som har de mest unika inblickarna på fältet.  

 

 Intervjuernas genomförande 

Att den allmänna intervjuguiden har använts flexibelt, att frågor har lagts till och ifrån samt 

ändrats har ansetts ha gett positiv effekt för resultatet då informanterna genom detta på ett 

bättre sätt har kunnat förmedla sina erfarenheter. Har jag upplevt att om jag har behövt fråga 

något utanför guiden så har jag gjort det om jag trott att informationen skulle kunnat kopplas 

till temat. Denna flexibilitet påverkar dock tillförlitligheten negativt då en annan forskare 

kanske inte hade fått ut samma information från informanten utan att gå utanför guiden på 

samma sätt som jag gjorde. Att gå utanför guiden har visat sig mest nödvändigt när brukarna 

har intervjuats, då flera har haft brister i kognitiv och kommunikativ förmåga. Reservation för 

att detta är mina lekmannabedömningar. Löfgren-Mårtensson (2003) beskriver i 

metoddiskussionen i sin doktorsavhandling att det finns svårigheter med att samla in valid 

data när forskning baseras på intervjuer med personer med utvecklingsstörning. Detta har att 

göra med att dessa respondenter har mer eller mindre brister i språklig förmåga, som bland 

annat visar sig genom tendenser till att svara jakande på frågor, oberoende av deras innehåll 

och att de allmänt svarar i korta meningar. De erfarenheter som Löfgren-Mårtensson (2003) 

berättar om visar att de språkliga begränsningarna hos personer med utvecklingsstörning leder 

till att 40-50% av gruppen måste exkluderas från intervjuerna då de inte har resurser till att 

besvara frågorna. Personer med utvecklingsstörning har en större benägenhet än människor i 

allmänhet att idealisera sina svar om de får frågor som rör deras sociala omsorg eftersom de 

ofta är beroende av personal och kan vilja vara dessa till lags. Intervjuarens närvaro i sig kan 

medföra att personerna med utvecklingsstörning letar efter svar som de tror är rätt, då de ofta 

har en hög auktoritetstro (ibid.). För att få fram så innehållsrik information som möjligt från 

personer med utvecklingsstörning så är det viktigt att man ställer öppna frågor och formar en 

informell och vänskaplig stämning kring samtalet. Det är också bra att hjälpa respondenten 

genom intervjun med stöd av upprepningar, sammanfattningar och genom att ställa 

följdfrågor. Exempelvis nämner författaren att abstrakta ämnen som till exempel socialitet kan 

vara speciellt svåra för personer med utvecklingsstörning att prata om eftersom det kräver en 

relativt hög intelligensmässig funktion (ibid.). Dessa metodologiskt försvårande 

omständigheter som författaren beskriver har beaktats i studien, trots att de t inte fanns någon 
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information om att någon informant hade utvecklingsstörning. Med bakgrund av min nämnda 

lekmannabedömning så har jag följt tipsen att ställa öppna frågor, försökt skapa en vänskaplig 

stämning, ställt följdfrågor och sammanfattat det sagda. Detta har mer eller mindre gjorts som 

en naturlig del av intervjun med vissa personer för att få fram så mycket av deras erfarenheter 

som möjligt. Exempelvis så skapades det god stämning genom att informanterna fick relativt 

fritt utrymme till att berätta om det som de verkade vara mest angelägna om. Dessa tekniker 

har upplevts ge bra resultat för intervjuerna då de har stimulerat informanternas berättande.    

 

En faktor som jag från början trodde skulle påverka resultatet från intervjuerna var 

kontaktpersonernas arbetssätt. Något som förarbetena till LSS snuddar vid och som i princip 

är underförstått i studiens syfte är att det är meningen att kontaktpersoner genom sina 

relationer till brukarna ska påverka deras sociala liv. Analysen visar att kontaktper soner har 

förväntningar utifrån och på sig själva att relationen till brukarna ska leda till att dessa 

utvecklas på det sociala planet.  Det har i vissa fall visat sig att detta inte alls behöver vara 

något mål för kontaktpersonerna men de har i dessa fall haft mycket värdefulla erfarenheter 

från relationen med brukarna, som går att relatera till det sociala livet.  

 

Litteraturinsamling 

Mycket av litteraturen som behandlar personer med funktionsnedsättningar och deras sociala 

liv har fokus på personer som har utvecklingsstörning, exempelvis Löfgren-Mårtenssons 

(2003), Ringsby-Janssons (2002) och Tidemans, (2000) respektive studier. Trots att de riktar 

sina studier mot personer med utvecklingsstörning så drar de slutsatser som inbegriper 

personer som har funktionsnedsättningar, utan några vidare specifikationer. Dessa 

generaliseringar gör det mer befogat att dra paralleller mellan deras forskning och min studie. 

Anledningen till att dessa författares forskning som är riktade mot personer med 

utvecklingsstörning har valts att tas med i rapporten är för att det verkar vara brist på 

forskning med mer allmän inriktning som beskriver det sociala livet för personer med 

funktionsnedsättningar och inte inriktar sig på någon specifik grupp. När det i studien görs 

jämförelser med situationen för brukarna i studien, som inte är definierade utifrån någon 

diagnos med slutsatserna från ovanstående författares studier så för detta med sig att studiens 

giltighet blir lägre. För giltighetens skull hade det varit bättre att relatera studien till forskning 

som studerar gruppen personer med funktionshinder som helhet. I min studie riskerar jag att 

dra paralleller som är ologiska och som inte stämmer överens med verkligheten, vilket inte är 

kännetecken för giltighet. Ett alternativ för att höja studiens giltighet är om studien hade 
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riktats in på personer med utvecklingsstörning, vilket inte gjordes då jag ville att hela spektret 

med personer med funktionsnedsättningar skulle vara representerade. Hur ska forskningen gå 

framåt om forskare väljer ansats efter vad andra har skrivit om?       

  

Analysmetod 

Totalt så var det empiriska materialet i form av transkriptioner större från intervjuerna med 

kontaktpersonerna jämfört med från brukarna. Detta berodde på att en person fler intervjuades  

bland kontaktpersoner och på att kontaktpersonerna tenderade till att berätta mer om sina 

erfarenheter och använde ett mer målande språk än vad brukarna gjorde. Detta snedvred 

fördelningen av brukaruttalanden och kontaktpersonuttalanden vilket kan tolkas som att 

studien främst behandlar kontaktpersoners erfarenheter av relationens betydelse och i andra 

hand brukarnas. Det har bedömts som att detta inte har gått att undvika då de uttalanden som 

haft mest substans är de som har valts, oberoende om det blivit  någon snedfördelning. När det 

gäller tolkningar av relationernas existentialitet så bör det framlyftas att det har varit mycket 

svårt att avgöra, trots informanternas kärnfulla uttalanden. Det krävs analys på ett djupt plan 

och möjligen är denna metod inte tillräcklig för att kategorisera relationer, genom observation 

av brukarens och kontaktpersonens möte så kunde ytterligare en dimension i denna analys ha 

nåtts. I jämförelse med annan forskning som beskriver betydelsen av relationen mellan 

brukare och kontaktperson så kan det konstateras att slutsatserna liknar varandra till stor del 

men att de också skiljer sig på vissa viktiga punkter. Forskningen i jämförelsen är framförallt 

Mallander (2008, kap 10) och Brännberg (1999). Att slutsatserna i hög grad överrensstämmer 

med redan existerande kunskaper på området är tecken på att studien har hög validitet enligt 

Brännberg (1999).      
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Analys - att ha och att vara kontaktperson 

 

I denna del av uppsatsen beskrivs det som framkommit vid analysen av intervjuerna. 

Sammanställningen redovisas utifrån de tre huvudkategorierna med olika underkategorier, 

som tidigare beskrivits i tabell 1 under Metod.  

 

I texten under varje kategori återges både kontaktpersonens och brukarens erfarenheter av hur 

insatsen kontaktperson kan påverka det sociala livet hos personer som har kontaktperson. 

Denna analysdel av uppsatsen inleds men korta presentationer av informanterna.  

 

Informanterna 

 

Elsa  

En dam som är kontaktperson sedan sex, sju år tillbaka och hon är 79 år. Bakgrunden till att 

hon tog på sig uppdraget att vara kontaktperson är att en bekant till henne som jobbade på ett 

gruppboende tog kontakt med henne och frågade om hon ville ha uppdraget. Efter några 

provmånader så bestämde hon sig för att bli kontaktperson för en dam.  

 

Anna    

En dam som är kontaktperson sedan cirka fem år tillbaka och hon är 57 år. Anna har tidigare 

tagit hand om barn med funktionsnedsättningar och är mycket intresserad av att hjälpa andra. 

En dag så diskuterade hon och en bekant kring att det var så svårt att få tag i personer som 

ville ställa upp som kontaktpersoner och efter det så antog hon sitt uppdrag. Anna är 

kontaktperson för en dam.  

 

Karin och Simon 

Karin har följt Simon som hon är kontaktperson för i stort sett hela livet. När han var sex å r så 

blev han fosterhemsplacerad hos Karin och bor numera i egen lägenhet. Karin är 67 och 

Simon är 42. Sedan Simon blev vuxen så är Karins uppdrag att vara kontaktperson för Simon 

och de har regelbunden kontakt. Karin och hennes man har under åren varit fosterfamilj och 

kontaktfamilj för 16 barn/ungdomar och med deras tre egna barn så har de alltid haft ett öppet 

hem med fullt ös. Karin och hennes man brinner för att leva på det här sättet.  
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Emma 

Emma lärde känna mannen hon är kontaktperson åt för 12 år sedan genom att han bodde på 

ett typ av omsorgsboende där hon jobbade. När han blev vuxen och skulle flytta till ett 

gruppboende så innebar det en period av stor otrygghet för honom. För att övergången skulle 

gå lättare så tog Emma på sig uppdraget att vara kontaktperson för honom då de redan hade en 

etablerad trygg relation. Sedan har de fortsatt att träffas.  Emma är 50 år och har varit 

kontaktperson i cirka 10 år.  

 

Sten 

Sten är 44 år och har haft en manlig kontaktperson i sex, sju år. Sten började gå till en 

mötesplats som handikappomsorgen i staden anordnade och lärde där känna den man som 

senare tog på sig uppdraget att vara hans kontaktperson. Sten ansökte om kontaktperson 

eftersom han kände sig ensam på fritiden och hade en jobbig situation med en sjuk mor. Sten 

och hans kontaktperson har telefonkontakt flera gånger i veckan och de träffas några gånger i 

månaden.  

 

Doris   

Doris är 58 år och har haft kontaktperson i fyra, fem år. Efter sjukdom så isolerade Doris sig 

socialt och ansökte om kontaktperson för att bryta detta. Doris hade först en kontaktperson ett 

kort tag med vilken det inte klaffade och sedan fick hon den kvinna som är kontaktperson för 

henne idag.  
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Relationens betydelse 

Relationen mellan brukaren och dennes kontaktperson har visat sig va ra av central betydelse 

för brukarens sociala liv, både från denna studie och från annan forskning. Nedan följer 

analys av olika aspekter på relationens betydelse för brukarens sociala liv.   

 

Ömsesidighet 

En grund för studien är det som beskrivs i förarbetena till LSS (Prop. 1992/93: 159) att 

kontaktpersonen ska finnas till för personen med funktionsnedsättning och att deras tid 

tillsammans ska präglas av samvaro. När två personer träffas regelbundet i samvaro med 

varandra så uppstår det naturligt en relation mellan dem. Av intervjuerna framgår hur 

informanterna beskrivit sina känslor och tankar kring denna relation. En av 

kontaktpersonerna, Elsa beskriver relationen:     

 

”...vi vet att vi har varandra, hon kan ringa mig när hon har något att berätta och jag 

ringer naturligtvis upp henne och pratar om när vi ska träffas.”// ”Jag tror att det är så 

för XXXX att jag är en bit utav hennes tillvaro. Hon liksom räknar med att jag ska 

finnas där och att vi ska göra saker tillsammans.” 

 

Att de vet att de har varandra visar på att relationen är ömsesidig och att den har betydelse för 

båda. När Elsa fick fram just den meningen så var det med en värme och tacksamhet i rösten, 

kroppsspråket och ögonen som förmedlade just denna ömsesidiga betydelse. Att Elsa har 

blivit en del av damens tillvaro visar på att hon som kontaktperson finns till för en person med 

funktionsnedsättning, precis som insatsen förklaras i LSS förarbeten (Prop. 1992/93: 159).  

Sten som har kontaktperson beskriver också relationens ömsesidighet:     

 

”Jag ringer om det är något, lämnar rapport om vad jag har gjort. Jag hör av mig två 

gånger i veckan och jag kan ringa när jag vill. Jag är hemma hos honom och dricker 

kaffe en gång i månaden eller två gånger i månaden.” // ”  Vi kan ju komma och krama 

om varandra och sådär…eee… ja” // ”J-Om du hade märkt att du inte hade ringt på en 

vecka, tror du han hade ringt dig då? 

S- ja för då blir han lite orolig och jag blir orolig för honom, men det brukar fixa sig 

alltid.” 
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Stens erfarenheter av relationen med kontaktpersonen visar också på en ömsesidighet vilket 

märks genom att han upplever att de skulle oroa sig över varandra vid tecken på att något 

skulle vara på tok. Att Sten känner att han kan höra av sig till kontaktpersonen när han vill 

tyder på en stor tillgänglighet och omtänksamhet från kontaktpersonen leder därigenom till en 

trygghet för Sten. Just att brukaren kan ringa och prata med kontaktpersonen när som helst 

beskriver också kontaktpersonen Elsa på liknande sätt när hon förmedlar sin bild av 

relationen, vilket tyder på att detta är av betydelse i relationen. Sten beskriver också en fysisk 

del av relationen när han berättar att de kramar om varandra. Genom att han säger ”vi” kan 

komma och krama om varandra så uttrycker han att han refererar relationen som ”oss” i stället 

för att tala utifrån sig själv och den andre. Detta tyder på en närhet i relationen.  

 

Det ”enkla” i relationen 

Mallander (2008, kap 10) beskriver att kontaktpersonsuppdraget från professionellt socialt 

håll och från kontaktpersoner definieras som: ett sätt att ge stöd till personer med 

funktionsnedsättningar som har svårt att etablera egna relationer. Mellan kontaktpersonen och 

en person som har en funktionsnedsättning så bör det etableras en relation som präglas av 

vänskap och som bland annat kan ha inslag av pedagogik, rådgivning och motivationsarbete. 

Historikern Österberg (2007) har analyserat och kartlagt vänskap och kommit till slutsatsen 

att över begreppets historia har det kännetecknats av: tillit, ömsesidighet, frivillighet, ärlighet 

och välvillighet.  En annan forskare, Brännberg (1999), har utvärderat och analyserat ett 

projekt med ungdomar och kontaktpersoner vilka är tillsatta med stöd av Socialtjänstlagen, 

vilket framgår i bakgrunden inte riktigt är jämförbar med insatsen kontaktperson enligt LSS. 

Det är ändå intressant att dra paralleller till hur de inblandade i projektet definierar uppdraget 

och relationen om dessa definitioner jämförs med hur Mallander (2008, kap 10) beskriver hur 

man definierar det inom LSS. Enligt Brännberg (1999) är syftet att kontaktpersonerna ska 

verka som kompis till ungdomarna och att relationen ska präglas av de villkor som gäller för 

vardagliga relationer. Kontaktpersonerna ska inte vara professionella socialarbetare då dessa 

tenderar till att problematisera människors beteende, vilket inte görs på samma sätt i 

vardagslivet. Projektledare i projektet menar att det är meningen att kontaktpersonen och 

ungdomen ska etablera en nära relation där mötet i jämförelse med en professionellt upprättad 

relation kan ske vilka tider som helst och överallt där vardagliga möten sker, som i 
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kontaktpersonens hem. Projektledarna tror på vardagsrelationers naturlighet och enkelhet i 

kontaktpersonskapet och en av dem beskriver det på det här sättet: 

 

”Det är just det enkla som är styrkan med kontaktpersoner. Dom ska inte göra 

professionellt socialt arbete. Dom ska liksom inte behandla för då riskerar man att det 

går jävligt illa utan det är just de här enkla medlen som kan betyda väldigt mycket för 

ungdomar.” (Brännberg, 1999 s. 16)  

  

När informanterna i min studie uppmanas att beskriva vad relationen innebär för personen 

som har kontaktperson så är det flera som betonar att det ”bara” är att vara tillsammans och 

veta att den andra finns där som är det viktigaste med relationen. Som svar på frågan, Vad tror 

du det är med er relation som ger personen som du är kontaktperson för mest? Återger 

kontaktpersonen Emma följande: 

 

 ”Jag tror det bara är att vi träffas och är tillsammans. Jag tror inte att det har så stor 

betydelse vad vi gör, utan att vi träffas, för de har en sådan här tavla med bilder över 

vad han ska göra under dagen och det är väldigt viktigt när jag kommer upp. Han 

tycker det är väldigt roligt att åka ut med bilen och vi har åkt långa rundor, men när jag 

har varit sämre så har han åkt färdtjänst hem till mig och hälsat på. Det pratar han 

mycket om att åka och hälsa på Emma bor.” 

 

Kontaktpersonen Emmas erfarenheter av vad i kontaktpersonsrelationen som ger personen 

med funktionsnedsättning mest, präglas av att de ”bara” träffas och är tillsammans. Detta kan 

jämföras med det som framgick av vad projektledarna i Brännbergs (1999) arbete beskriver 

som det naturliga och enkla med kontaktpersonsrelationen. Med uttrycket ”bara” så antyder 

Emma att andra personer kan ha förväntningar på kontaktpersonens arbete som går utöver att 

de ska etablera en relation och bara vara tillsammans. När hon beskriver att hon inte tror att 

det har betydelse vad de gör så antyder hon att aktivitet är något som förväntas i 

kontaktpersonskapet. Dessa åsikter kan jämföras med det Mallander (2008, kap 8) beskriver 

att det kan finnas förväntningar från professionellt håll och från anhöriga på att relationen ska 

leda till någon form av utveckling för personen med funktionsnedsättning och att det  är lättare 

att märka utveckling genom påtagliga aktiviteter. Som exempel kan kontaktpersoner vid 

uppföljning lättare hävda betydelsen av relationen genom att berätta vad personen med 
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funktionsnedsättning klarar av nu, jämfört med tidigare, i stället för att berätta att de ”bara” är 

tillsammans. Vid intervjun uppfattades det som att Emma upplevde precis dessa förväntningar 

men det kan utifrån hennes berättelse konstateras att hon inte påverkas av kraven utan ser 

nyttan i detta ”naturliga enkla” med en nära relation. Mallander (2008, kap 8) har från sina 

intervjuer med kontaktpersoner mycket lika slutsatser om vikten av det enkla i relationerna.  

 

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

när han konkluderar att det inte går att administrera fram existentiella relationer men att 

socialarbetare genom kontaktpersonsprojektet har försökt skapa förutsättningar för detta 

genom kontaktpersonens relativt ”manusobundna natur”, med andra ord dess naturlighet och 

enkelhet som också kontaktpersonen Emma ger uttryck för. Emmas relation med personen 

som hon är kontaktperson för verkar utifrån hennes synvinkel ha inslag av det som betecknar 

en existentiell relation.   

 

Som beskrevs i bakgrunden så hade Buber (1963) liknande  teorier kring distinktioner av 

mänskliga relationer som de Goffman (1998) har. Bubers teorier utgår från samverkan mellan 

jag-det relationer och jag-du relationer, vilket kan kopplas till informanternas beskrivningar 

av deras relationer. I intervjun med Doris som har kontaktperson kan en övergång från jag-det 

till jag-du relation anas: 

J- Jag har en fråga till, den kanske vi har berört men jag tar den ändå. Försök tänk efter 

lite extra på den här frågan! Vad innebär relationen mellan dig och din kontaktperson 

för dig?  

D- Jaha vad ska jag svara på det?  

J-Aa det du känner direkt när du hör frågan. 

D-mm i början var jag ju helt (låser armarna snörper på näsan) mot henne då va.  Men 

nu är jag inte det längre. 

 

Genom Doris kroppsspråk så märktes det att hon hade svårt att släppa in sin kontaktperson till 

sig i början av femårsperioden som de har träffats, men att det har förändrats över tiden. Hon 

visade hur hon förhöll sig till kontaktpersonen genom att låsa armarna och med detta beteende 

så gav hon inte av sig själv, vilket enligt Buber (1963) krävs för att en jag-du relation ska 

etableras. Med den sista meningen visar hon att hon har vågat släppa in kontaktpersonen på 

livet vilket ökar förutsättningarna för att en jag-du relation ska etableras. Doris lyfter i likhet 
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med kontaktpersonen upp det enkla och naturliga i relationen när hon frågas kring vad det är 

med relationen som betyder mest för henne.   

 

J-Är det något speciellt i hennes sätt? 

D-Nej nej nej det är ingenting, det är bara att hon är som hon är. 

 

Sten beskriver vilken roll kontaktpersonen har i hans sociala nätverk jämfört med de andra 

personerna, vilket han är ensam om bland informanterna att göra:  

 

”J-Är han en av de närmaste personerna för dig? 

S-Han står lite vid sidan om, jag har bättre kontakt med min morbror som bor i 

XXXXX(ort), Och hans flickvän då. Sen har jag ju kontakt med min mors syster och så 

har jag en kusin i XXXX(ort) och hennes döttrar. Det är mycket med de här familjerna. 

XXX(kontaktpersonen) han är lite vid sidan om. 

J-På en speciell plats? 

S-ja”  

 

Han beskriver att kontaktpersonen står lite vid sidan av betydelsen som kontakterna med de 

närmaste släktingarna har, vilket tyder på att kontaktpersonen har en helt annan roll.  Hans 

kontakt med morbrodern beskrivs som bättre än den med kontaktpersonen vilket egentligen 

inte säger så mycket om relationen med kontaktpersonen än att denna relation inte alltid är en 

persons närmaste relation.  

 

Livet utan kontaktperson 

Kontaktpersonen Anna förmedlar en bild av relationen mellan henne och k vinnan som hon är 

kontaktperson åt genom att beskriva vad som hade hänt om relationen hade upplösts: 

 

”Hon har ju bara mig, hon har ju ingen annan.” // ” Hon var rädd då att jag skulle 

försvinna” 
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Anna beskriver utsattheten som hon upplever att kvinnan hon är kontaktperson för befinner 

sig i. Med den information som sammantaget har förmedlats i intervjun så ges det en bild av 

en kvinna som bortsätt från kontakten med kontaktpersonen och med sin mor inte har några 

existentiella relationer. Att kvinnan var rädd att relationen skulle upphöra talar för sig själv i 

hennes utsatta situation, den betyder ett mindre ensamt liv och som Buber (1963) skulle ha 

sagt så är man inte människa utan några jag-du relationer. Kontaktpersonen Emma beskriver 

även hon hur den sociala situationen för personen som hon är kontaktperson för skulle 

förändras om deras relation skulle upphöra:  

 

”Jag tror att även om jag inte är jämngammal så skulle jag sluta så skulle det bli 

väldigt tråkigt för honom.” // ” Nej jag tror att det skulle bli jobbigt för honom för deras 

värld är begränsad med få vänner och så så det skulle bli ett avbrott.” 

 

Mallander (2008, kap 8) har i sin avhandling kommit fram till att då kontaktpersonen och 

brukaren träffas så är det nästan alltid bara de två med vid mötet. Relationen blir då starkt 

präglad av denna tvåsamhet eller dyadiska struktur, som Mallander (2008, kap 8) beskriver 

det. Under temat sammanföra personer så kommer studien gå in på erfarenheter från 

kontaktpersoner och brukare av att också träffa andra vid mötet.  

 

Sammanföra personer 

När frågan hur kontaktpersonerna gör för att stödja personen de är kontaktperson åt för att 

denna ska utvecklas i sitt sociala liv ställdes, så var det två av dem som beskrev att de har 

gjort försök att sammanföra personer. Detta visar att kontaktpersonerna dels har en vilja att 

hjälpa personerna de är kontaktperson åt så att de får fler kontakter i sina sociala nätverk. Dels 

visar det också att de ser etablerandet av nya kontakter som en del i att utvecklas i det sociala 

livet. 

 

Inkludering i socialt sammanhang 

Kontaktpersonen Emma berättar om sitt försök att sammanföra personen hon är kontaktperson 

för, med en annan kille: 
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”Han hade en kille som gick i samma klass som honom och jag kände den personalen 

som jobbade med honom. Vi gjorde lite utflykter tillsammans för deras skull men de… 

de pratade inte med varandra. De satt i baksätet när vi körde med bilen men det var ju 

ingenting så här att det här ska bli kul och vi ska göra grejer (besvikelse i 

kroppsspråket). Vi åkte ner till den här ön nere vid XXX(vattendrag) och så tog vi båt 

över dit och det tyckte de var roligt, men det var ju inte så att de på något sätt 

uppmuntrade varandra till att... det här var kul. Det var mer så att XXX(killen som 

Emma är kontaktperson åt) pratade med mig och den andra killen pratade med sin 

personal fast vi försökte att de skulle ha någonting gemensamt men neej.” 

 

Det här sättet att agera som kontaktperson har likheter med användandet av kontaktpersoner 

som brobyggare mellan människor, som Soldal (2005) beskriver i sin norska studie.  

I denna beskrivs att Norges stöttekontakter, som motsvarar insatsen kontaktperson enligt LSS, 

ger stöd till människor i en fas där den insatsberättigade personen introduceras i ett socialt 

sammanhang eller en aktivitet. När stöttekontakten känner att personen börjar inkluderas i 

sammanhanget så är det meningen att denna ska släppa taget om den insatsberättigade.    

 

Emma berättar också att hon har varit med killen som hon är kontaktperson för på dans som 

ordnas av kommunen för personer med funktionsnedsättningar. Hennes erfarenheter från detta 

sammanhang är liknande från det som hon berättade om ovan: 

 

”Men är de på dans så går han inte fram till andra även om det är dans. En gång i 

månaden har de det och han känner igen dem men han söker ingen kontakt så. Nej.” 

 

Emmas beteende pekar på att hon ser det som en del av hennes uppgifter som kontaktperson 

att stötta personen hon är kontaktperson åt för att denne ska etablera nya kontakter och utöka 

sitt sociala nätverk. Hon antyder också att hon var besviken över att hon inte lyckades hjälpa 

killen hon är kontaktperson för på det sättet som hon önskade, men upplevelsen är endast från 

kontaktpersonens synvinkel. Eftersom killen som hon är kontaktperson åt inte är intervjuad i 

studien så är det svårt att veta hur han upplevde det här. Det är inte omöjligt att han upplevde 

initiativet som positivt trots att det utifrån sett inte verkade som att killarna fick någon social 

stimulans av att bli ”sammanförda”. Som Brännberg (1999) beskrev relationer under temat 

tvåsamhet så behöver människor både existentiella och informella relationer och den ena 
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formen är inte att föredra framför den andre. Relationen mellan personerna som var tänkta att 

bli sammanförda hör möjligen en rent instrumentell karaktär och kan ha funktioner som är 

viktiga för livet, trots att det inte syns utifrån. Granovetter (1982) ger också stöd för att 

instrumentella ”svaga” band inte behöver vara mindre värda för människan, än ”starka band”. 

Han menar snarare att de svaga banden är mer värda eftersom de inte ger upphov till lika 

mycket måsten och tvång och dessutom bidrar dessa relationer mer till människors integration 

i samhället. Författaren menar att svaga band framförallt är betydelsefulla för människor 

genom att de skapar förutsättningar för att se nya möjligheter, få nya erfarenheter och för att 

med hjälp av detta förändra sin egen situation.     

 

Löfgren-Mårtensson (2003) har studerat personer med funktionsnedsättningar när de är på 

dans och konstaterar bland annat att människor i allmänhet etablerar relationer genom 

ostrukturerade aktiviteter, speciellt ungdomar, vilket skiljer sig från de strukturerade 

situationer där personer med funktionsnedsättningar ofta träffar nya människor. När personer 

med funktionsnedsättningar träffar nya människor, exempelvis i affärer och på discon är ofta 

anhöriga eller personal med eftersom de kan behöva stöd kontinuerligt. Anhöriga och 

personal kan ha förväntningar och krav på hur personen med funktionsnedsättning ska bete 

sig, vilket gör att de har svårt att släppa fram sin egen personlighet och testa sig fram i sitt 

interagerande. I förlängningen kan detta leda till svårigheter med att etablera nya sociala 

relationer menar författaren. Med anknytning till vad som framgår i min studie så kan detta 

fenomen till viss del förklara varför inte personen som Emma är kontaktperson för får kontakt 

med personerna på dansen och varför inte försöket att sammanföra personerna gick som 

kontaktpersonen hoppades på. Andra förklaringar skulle kunna vara funktionsnivåns 

begränsningar eller att personkemin inte stämde.    

 

En annan informant, kontaktpersonen Elsa har också erfarenheter av att introducera personen 

som hon är kontaktperson för, i sociala sammanhang och beskriver det på följande sätt: 

 

”Ett äldreboende där de är lite friskare så har de varje tisdag något som de kallar för 

kulturcafé där de spelar levande musik och ibland har föredrag, men väldigt ofta har de 

levande musik. Och väldigt trevlig musik alltså, jag tog med henne dit och hon tände 

genast på det här, det var ju toppen.” // ”Hon tycker om att dansa och vi var uppe där 

och dansade ibland. Sen har det blivit kutym att varje gång vi träffas så är vi där. Nu är 

det min man som kör oss och han är också en glad dansare så han dansar också med 
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henne då på det här gruppboendet. Ett fint dansgolv och trevliga människor och hon har 

blivit bekant med många människor i hennes ålder. Det är många som hälsar och vinkar 

på henne.” // ”Och kramar om henne och sådär och det tycker jag är väldigt positivt.” 

// ”Vi hämtar henne på gruppboendet, vi kör ner henne till XXXX(namnet på 

kulturcaféet), jag tar henne under armen och vi går in och sätter oss och tar ett bord. 

Sen hejar alla på henne och då känner hon att hon hör hemma där också och ja… jag är 

glad över att jag kan göra det här och så länge hon tycker att det är roligt så tycker jag 

också att det är roligt.” // ” Ja visst alla är såhär att nu kommer Elsa och XXX(namnet 

på damen som Elsa är kontaktperson åt) och det gör ju att hon känner sig hemma där.” 

 

Elsa beskriver resultatet av initiativet till att introducera personen hon är kontaktperson åt till 

ett socialt sammanhang, som positivt. Detta baserat på hennes känsla av att vara tillsammans 

med denna dam på kulturcaféet och av att känna av denna dams känslor när de är där. Utifrån 

vad kontaktpersonen Elsa berättar så tolkas detta introducerande i ett socialt sammanhang 

som något som påverkat damens sociala liv positivt. Att andra personer som är med på 

kulturcaféet hälsar på, vinkar till damen och att hon känner sig hemma har utifrån 

kontaktpersonens synvinkel inneburit ett lyft för hennes sociala liv. Det kontaktpersonen 

genom sin kontakt med damen påverkat hennes sociala liv har utifrån citaten ovan varit att 

kontaktpersonen har fört med damen till ett socialt sammanhang som hon har kommit in i och 

känner sig hemma. En del i den totala upplevelsen av att vara på kulturcaféet tycks vara att 

Elsa och damen är tillsammans när de träffar de andra människorna som är där. Detta visas 

genom att de går arm i arm in där och att de andra besökarna ser dem som två personer som 

hör ihop. Det verkar inte som att någon avveckling av kontaktpersonskapet är aktuellt när 

damen har infunnit sig och inkluderats i ett socialt sammanhang så som Soldal (2005) 

beskriver stöttekontakters arbete.  

 

Umgås med kontaktpersonens familj 

Mallander (2008, kap 8) har från sin studie information som pekar på att då kontaktpersonen 

och brukaren träffas så är det nästan alltid bara de två. Är det någon mer med vid mötet så är 

det oftast någon familjemedlem eller släkting, oftast till kontaktpersonen som då och då är 

med. Det kan röra sig om att de tillfälligt stöter på någon av kontaktpersonens 

familjemedlemmar i dennes hem eller i samband med att kontaktpersonen och den 

funktionsnedsatte blir skjutsade av någon av dessa. I några fall i Mallanders (2008, kap 8) 
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studie så har kontaktpersonerna medvetet försökt integrera personen de är kontaktperson för i 

familjen då det är ett sätt för kontaktpersonen att komma nära den personen. Genom att visa 

upp sin familj och låta den funktionsnedsatte lära känna de roller som kontaktpersonen har i 

förhållande till sin familj så kommer man närmare den andre personen och en jag-du relation, 

som Buber (1963) beskriver det. Sten som har kontaktperson beskriver denna integration i 

kontaktpersonens familj: 

 

”Jag träffar hans familj, barn och barnbarn och så. Jag tror det är så att man inte blir 

helt isolerad.” // ” J-Och hur funkar det med hans familj? 

S-jo det funkar bra  

J-när du är där? 

S-ja 

J-Du känner dem och så där? 

S-jo jag har känt dem sedan 1998.” 

 

Utifrån intervjun med Sten så kan det konstateras att han har etablerat någon form av kontakt 

med kontaktpersonens familj och har stor kunskap om kontaktpersonens livsvärld, vilket 

tidigare har konstaterats som bra för relationen. Genom insatsen kontaktperson har Sten 

etablerat en relation som är av existentiell karaktär och dessutom etablerat flera andra 

relationer som i alla fall verkar vara något mer än rent instrumentella.  Mallander (2008, kap 

8) beskriver vidare att ett annat skäl till att en kontaktperson försöker integrera brukaren är av 

mer pedagogiskt syfte för att visa personen hur en familj fungerar och för att träna denna 

person i sociala sammanhang. Stens kontaktpersons bakomliggande syfte finns det ingen 

information om då han inte är intervjuad i studien men det är ändå av intresse att studera 

effekterna för Sten som detta initiativ ger.        

 

Förändring/utveckling 

Under temat sammanföra personer antydde kontaktpersonen Emma att hon kände att det fanns 

förväntningar på att kontaktpersonskapet ska leda till något mer än en relation för personer 

med funktionsnedsättningar. Exempel på vad ”något mer” skulle kunna vara är någon form av 

utveckling och förändring. 
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Bli mer social 

Flera av personerna som har kontaktperson beskriver hur de efter att ha fått insatsen har 

utvecklats och hur deras livssituation har förändrats. Även kontaktpersoner beskriver hur de 

upplever att de personer som de är kontaktperson för utvecklas och hur de har förändrats sen 

de kom in i bilden. Fokus läggs på de förändringar/utvecklingar som går att relatera till det 

sociala livet. En mycket talande förändring beskriver Doris som har kontaktperson: 

 

”Det har förändrats som så att innan jag träffade henne då va, så kröp jag in i ett skal 

om man säger så va, och inte sa så mycket.” // ”J- Finns det någon egenskap som du 

har som du känner har blivit bättre sen du började träffa din kontaktperson? Sen du 

träffade henne? 

D-  nee det är det med att jag är mer öppen nu. Jag sluter mig inte helt nu.” 

  

Det var svårt att få Doris att nyansera sin beskrivning under intervjun och få henne att 

beskriva hur hennes förändring har gått till men hon återkom flera gånger till slutenheten - 

öppenheten som hon beskriver i citatet. Metaforen hon använder med skalet beskriver hennes 

upplevelser av att genom kontaktpersonens inverkan lyckats förändras till att vara mer öppen. 

När Doris uttalar den sista meningen förmedlar hon lättnad och glädje med sitt kroppsspråk 

som ger en fingervisning om hur positiv denna förändring är för henne. Att denna förändring 

påverkar Doris är tveklöst då det måste vara lättare att etablera kontakter med andra 

människor om hon inte är sluten i ett skal. Om man återgår till Buber (1963) igen och hans 

förklaring av att det krävs att båda parterna ger och tar för att en jag-du relation ska etableras, 

så går det att koppla detta till Doris förändring. Nu när hon är mer öppen så är hon mer 

mottaglig för att ta emot andra och även att ge av själv till andra. Sten som också har 

kontaktperson beskriver även han en förändring som går att koppla till det sociala livet: 

 

”J-mm Om du tittar på dina egenskaper, är det någon egenskap som du tycker har 

utvecklats hos dig på den tiden som du har haft kontaktperson? 

S-Jaa jag vågar ringa och kontakta, innan var jag lite avvaktande men nu har det byggts 

in och det passar mig.” // ”jag umgås nog mer idag än vad jag gjorde tidigare, med 

människor. Tidigare var det bara jobbet och hemmet.” 
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Sten har genomgått en förändring under tiden som han har haft kontaktperson som visar sig 

genom att han vågar ta kontakt med människor och är inte lika avvaktande längre. Det är inte 

lika lätt hos Sten att se kontaktpersonens direkta inverkan i förändringsprocessen som hos 

Doris, då Sten under tiden har fått stöttning från andra håll också. Han går även då och då på 

en träffpunktsverksamhet som betyder en del för hans sociala liv, men eftersom Sten 

beskriver förändringen i samband med att kontaktpersonskapet diskuteras så går det att tolka 

hans uttalanden som att kontakten med kontaktpersonen i alla fall har varit en bidragande 

orsak. Eftersom Sten beskriver att han bara hade jobbet och hemmet tidigare så kan hans 

berättelse tolkas som att kontakten med kontaktpersonen har hjälpt honom att utveckla en 

meningsfull fritid.  

 

I trepartsintervjun intervjuades kontaktpersonen Karin och killen som hon är kontaktperson åt, 

Simon. Han har växt upp som fosterbarn hos Karin och hennes stora familj, där det under åren 

har funnits flera fosterbarn och barn och ungdomar som haft familjen som kontaktfamilj. 

Flera av dem har haft någon form av funktionsnedsättning. Utifrån deras gemensamma 

bakgrund så är det naturligt att Simon ser Karin som sin mamma. Karin ger här en bild över 

hur Simon har utvecklats under tiden som de har levt tillsammans: 

 

”J-Simon har ju bott länge i hemmet. Finns det några egenskaper som du känner att du 

har hjälpt Simon att utveckla? 

K-Det är just det här med att vara självständig och social, anpassningsbar framförallt. 

Det är ju det här med, lever man så, tre somrar var det 5 tonåringar som bodde. Jag 

menar 5 tonåringar med olika musiksmak det det ... kräver sin man. Det är ju ett oerhört 

givande och tagande och utvecklande och det är enormt egentligen.  

J-Det här som du beskriver som att bli social, beskriv hur du har jobbat med det? 

K-Jo men alltså att man tar hänsyn, att man respekterar andra människor och att man 

framförallt som Simon är självständig.” 

 

Det Karin förmedlar är att Simon genom att bo i denna typ av öppna familj har utvecklats till 

att bli social, anpassningsbar och hänsynstagande. Karin förklarar under intervjun att hon tror 

på att den typ av familjestruktur som hennes familj har gynnar de människor som tillhör den. 

Öppenheten gentemot nya medlemmar, betoningen av allas lika värde och det stora antalet 

familjemedlemmar är det som karaktäriserar denna familjestruktur enligt Karin. Detta givande 
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och tagande som Simon har tvingats lära sig verkar utifrån citatet ha lett till hans beskrivna 

utveckling av hänsynstagande och har möjligen en del i att han har utvecklats gynnsamt i sin 

socialitet.  Eftersom Karin och hennes man har eftersträvat att alla familjemedlemmar ska 

bemötas som att de har lika värde och att ingen hör hemma i hemmet mer än någon annan så 

har detta synsättet förts vidare till Simon. 

 

Utveckla sitt självförtroende 

Flera personer som har kontaktperson beskriver förändringar eller utvecklingar som går att 

koppla till det sociala livet och som har ägt rum under tiden de haft kontaktperson. Anna som 

är kontaktperson beskriver hur hon upplever en utveckling på det sociala planet hos kvinnan 

som hon är kontaktperson åt:  

 

”… hon är ju öppnare idag än vad hon var när jag började. Hon sa inte mycket då utan 

det var mest jag som pratade. Det säger hon också.” // ”Jag stöttar henne genom att jag 

säger att klarar du detta så klarar du säkert detta andra med och det gör hon ju. Jag tror 

det är detta man behöver göra. Du klarar ju det här och så klarar hon det en gång så får 

man ju hålla på med att berömma. Fixar du henne, att puffa på henne helt enkelt.” // ”… 

det skulle jag tro att hon har lättare att prata med andra. Och det ser man ju, hon har varit 

hemma hos mig när det har varit andra där och hon pratar ju med dem också så jag tror ju 

att det går lättare för henne.” 

 

Kvinnan som Anna är kontaktperson för har utifrån Annas synvinkel under tiden de träffats, 

utvecklats till att bli mer öppen, vilket har lett till att det har blivit lättare för henne att prata 

med andra. Liknande upplevelser av social utveckling har förmedlats genom Doris och Sten 

under detta tema. Det som är speciellt med Annas berättelse är att den har ett 

kontaktpersonperspektiv och att hon beskriver hur hon har stöttat kvinnan i hennes strävan 

efter förändring. Denna ”påpuffning” och de stärkande självförtroendehöjande 

kommentarerna har gjort att hon har vågat ta steg och antagit utmaningar och genom det fått 

erfarenheter av att klara av saker som hon tidigare inte har klarat av. Dessa förmedlade 

upplevelser är de första tydliga tecknen på målinriktat förändringsarbete hos 

kontaktpersonsrelationerna i studien. När de flesta kontaktpersonerna har frågats kring hur de 
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motiverar och stöttar personerna de är kontaktperson åt så beskriver de flesta relationen 

mellan dem och vad de gör tillsammans.   

  

Kontaktpersonen Emma beskriver hur kontakten mellan henne och personen som hon är 

kontaktperson åt, hjälper denna person att utveckla sitt självförtroende. Som bakgrund ska det 

beskrivas att Emma har en rörelsenedsättning vilket medför att hon ibland är tacksam för 

hjälp med fysiska göromål, då det kan utgöra en avlastning för henne.  

 

”… när vi har varit och handlat så säger jag: då ska jag inte göra någonting och så tar 

han bilnyckeln så ska han öppna bilen och packa in väskorna och ställa tillbaka 

kundvagnen. Å Emma inte någonting säger han då. Vi hjälper varandra på något sätt 

och han känner att han får förtroende, det är något viktigt för honom.” // ” J-Det är 

intressant det här med när han hjälper dig, att det verkar ge honom ganska mycket. 

E-mm absolut. Här är det han som hjälper mig och får ett tack, så jag är ju jätteglad 

när han hjälper mig. Så det är ju viktigt det med att han känner sig behövd.” 

 

I denna relation verkar det utifrån kontaktpersonens synvinkel som att det finns en påtaglig 

ömsesidighet i och med att de hjälper varandra. Killen som har kontaktperson har fått 

förtroendet att utföra vissa praktiska uppgifter då detta är en avlastning för Emma och detta 

leder till att han känner sig behövd och betydelsefull. Utifrån Emmas berättelse förstås det att 

killen har relativt stora funktionsnedsättningar och har mycket stöd runt omkring sig för att 

vardagen ska fungera. Hon beskriver att det är unikt för honom att få chans att hjälpa någon 

annan människa och känna sig betydelsefull, när han normalt sätt har rollen som den som blir 

hjälpt. Detta beskrivs på liknande sätt av Ringsby-Jansson (2002) som har mycket liknande 

erfarenheter från sin studie av personer med funktionsnedsättning som är i behov av stöd i 

vardagen. Hon beskriver att personer som aldrig har eller aldrig får möjlighet att hjälpa någon 

annan person mycket lätt blir en passiv mottagare av stöd då de egentligen inte vet vad att 

hjälpa innebär. Olofsson och Sjöström (1993) menar att en person som känner att den har 

betydelse för, och kan bidra till andra människor, genom sig själv vågar visa mer av sitt 

verkliga jag och förmedla verkliga känslor. Att våga detta lägger grunden för en positiv 

självkänsla och självförtroende. Kopplar man detta till utvecklingen hos killen som Emma är 

kontaktperson åt så kan man dra slutsatsen att kontakten med Emma åtminstone delvis har 

byggt på grunden till ett gott självförtroende hos killen.  
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Avslutande diskussion 

Personer med funktionsnedsättningar beskrivs som en speciellt utsatt grupp när det gäller 

social isolering, vilket kan ha flera olika förklaringar (Tideman, 2000; Löfgren-Mårtensson, 

2003; Mallander, 2008, kap 3). Detta beskrivs även i Propositionen. (1992/93: 195), som 

föregick LSS, där det beskrivs att kontaktpersoner ska finnas till för människor med 

funktionsnedsättningar och att en viktig uppgift är att bryta isolering genom samvaro. Dessa 

förutsättningar ledde fram till studiens syfte vilket var att undersöka hur insatsen 

kontaktperson kan inverka på det sociala livet hos personer med funktionsnedsättningar. 

Utifrån syftet utkristalliserades tre forskningsfrågor vilka har besvarats nedan med hjälp av 

studiens empiriska material:  

 

På vilket sätt upplever kontaktpersoner relationens inverkan på brukarnas sociala liv? 

 

Hälften av kontaktpersonerna belyser relationens betydelse för brukaren genom att på olika 

sätt beskriva livskvalitetsförsämringar som de tror att brukaren skulle drabbas av om deras 

relation upphörde. Detta tyder på att kontaktpersoner inte alltid har lätt för att känna vad 

relationen har för betydelse för brukaren här och nu, utan de kan behöva spekulera om 

framtiden för att förstå betydelsen. En kontaktperson beskriver att brukaren inte har någon 

annan än henne och den andra kontaktpersonen beskriver att det skulle bli mycket tråkigt för 

brukaren då denne inte har så många vänner. Dessa kontaktpersoner beskriver denna utsatthet 

som många personer med funktionsnedsättningar lever i och som tidigare har beskrivits i LSS 

prop. (1992/93: 195). Betydelsen av detta brytande av isolering för brukarna kan förstås 

genom att ett citat från analysen upprepas.  

 

 ”Nödvändigheten att förena sig med andra varelser, att ha något samband med dem, är 

ett ovillkorligt behov; människans hälsa beror därpå. (Fromm 1955, s 24)”  

 

Kontaktpersonerna beskriver, mer eller mindre att det inte är av betydelse vad de gör, utan att 

det viktigaste är att de ”bara” är tillsammans. Detta ”enkla” med relationen är, som tidigare 

har beskrivits av Brännberg (1999) styrkan med kontakten mellan en brukare och dennes 

kontaktperson. En person kan behöva dessa oplanerade ostrukturerade möten för att känna att 

det är människorna, du och jag som är i fokus. En slutsats av kontaktpersonernas och 

brukarnas erfarenheter av det enkla i relationen är att det just är fokus på jag och du i nuet 
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som är av betydelse för brukaren. Samtidigt som detta ”enkla” betonas av kontaktpersonerna 

så antyder de att de har förväntningar på sig att det ska hända något mer med brukaren, att 

denne ska utvecklas. Dessa mer målinriktade verksamheter mellan brukaren och 

kontaktpersonen har utifrån kontaktpersonernas synvinkel fört med sig att brukare har 

utvecklats i sitt självförtroende och fått lättare att få kontakt och umgås med andra. När 

brukarna utvecklas till att mer självständigt kunna förändra sitt sociala liv så kan detta ses som 

mer beständigt än den inverkan som relationen med kontaktpersonen har här och nu, genom 

det enkla. Dessa förväntningar som kontaktpersonerna känner kan tolkas som att de inte ser 

deras kontakt med brukaren som något som ska vara för evigt. Inte ens för brukarens skull 

eftersom denne kan bli beroende av denna kontakt, för att tillgodose behovet av denna typ av 

kontakter. Genom att jobba för att brukaren ska utvecklas så försöker kontaktpersonen 

tillsammans med brukaren skapa förutsättningar för att ha ett så rikt socialt liv som möjligt, 

inför den dagen då inte kontaktpersonen skulle finnas tillgänglig, vilket kan ha betydelse på 

längre sikt.  

 

Flera kontaktpersoner har gjort försök att sammanföra brukarna med andra personer, vilket 

har gett blandade resultat. En kontaktperson upplevde att brukaren och personen som hon 

försökte sammanföra honom med inte alls fick ut något av detta och att ingen relation 

etablerades mellan dem. En annan kontaktperson började gå på ett kulturcafé tillsamma ns 

med brukaren, vilket av kontaktpersonen upplevdes som ett socialt lyft för denna person i och 

med att hon lärde känna andra människor och fick en tillhörighet. Utifrån kontaktpersonens 

berättelse så hade hennes och brukarens relation stor betydelse och var en del av 

identitetsskapandet i detta sociala sammanhang då de visade upp en samhörighet. Detta visar 

tydligt på att relationen mellan kontaktperson och brukare kan påverka det sociala livet hos 

denne genom att denne kan få ett utökat socialt nätverk. Dessa försök med att sammanföra 

människor visar sig utifrån kontaktpersonernas synvinkel kunna inverka på brukarens sociala 

liv positivt men samtidigt att dessa försök inte alltid får det önskade resultat som 

kontaktpersonen hade hoppats på. Det som är mest intressant i sammanhanget är att 

kontaktpersoner upplever att deras relation till brukaren medför positiva sociala effekter i 

någon form, antingen direkt social tillfredställelse eller att brukaren utvecklas i sin egen 

sociala förmåga, vilket har en mer långsiktig social effekt. Något mer som kontaktpersonerna 

påtalar som positivt för brukaren är att denne med hjälp av relationen med kontaktpersonen 

kan få möjlighet att känna sig betydelsefull. Känslan av att betyda något för en annan 

människa är positivt för självförtroendet enligt Olofsson och Sjöström (1993).    
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På vilket sett upplever personer med funktionsnedsättningar som är beviljade insatsen 

kontaktperson att denna relation har inverkan på deras sociala liv?  

 

En person som har kontaktperson beskrev att det fanns en ömsesidighet i relationen och 

nämnde att han trodde att de båda skulle oroa sig för varandra i fall de anade att något var fel. 

Samma brukare beskrev att det fanns en stor trygghet i att veta att kontaktpersonen fanns där 

om det var något. Flera brukare betonar att relationen är ömsesidig och jämfört med 

kontaktpersonernas beskrivning så betonar de deras eget engagemang för kontaktpersonen 

starkare än vad kontaktpersonerna gör. Detta kan bero på att kontaktpersonerna ibland kan 

underskatta betydelsen av att personen de är kontaktperson för får möjlighet att ge tillbaks 

engagemang i relationen. Lika tydligt som kontaktpersonerna, beskriver brukarna att det enkla 

har betydelse för relationen, vilken visar att detta inte är en ensidig tolkning av relationen. 

Totalt sett så verkar det som att brukarna är mer benägna att prata om det relationsmässiga i 

kontakten med kontaktpersonen och går inte alls lika mycket in på deras 

förändring/utveckling, som kontaktpersonerna gör. Den förändring de dock beskriver att de 

har varit med om är att de har blivit mer öppna för andra människor och att de nu oftare tar 

kontakt med andra. De beskriver förändringen som betydelsefull men målar inte upp detta 

som det viktigaste de fått ut av relationen och de verkade också ha svårt att beskriva hur 

denna förändring har gått till. Brukarnas berättelser kan tolkas som att de ser relationen till 

kontaktpersonen som det mest betydelsefulla med att ha kontaktperson och att de inte har så 

mycket andra förväntningar på kontakten än att de ska ”få” en betydelsefull relation och 

genom det ett större socialt kontaktnät. En brukare lyfter fram att han brukar träffa 

kontaktpersonens familj och vara med i familjegemenskapen som en självklar och 

betydelsefull del av deras kontakt. Detta är ingenting som någon annan av informanterna 

lyfter fram, vilket visar på att det inte verkar vara något som är vanligt i kontakten mellan 

brukare och kontaktperson. Som tidigare beskrivits så har Mallander (2008, kap8) beskrivit 

detta fenomen i sin studie där han intervjuat kontaktpersoner. Författaren konkluderar att det 

är sällan som någon annan än brukaren och kontaktpersonen är med när de träffas men att det 

i vissa kontaktpersonsrelationer är en naturlig del att låta brukaren vara med i 

familjegemenskapen. Han beskriver också att detta är positivt för relationen mellan brukaren 

och kontaktpersonen vilket blir intressant då det kopplas till min studie. Detta agerande av 

kontaktpersonen för med sig att brukaren får möjlighet att utöka sitt sociala  nätverk och kan 

alltså även medföra att deras relation blir starkare. Mallander (2008, kap 8) beskriver att 
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kontaktpersoner som inte delar med sig av sitt eget liv och inte inbjuder brukaren till sitt hem 

kan ha en vilja att hålla isär uppdraget mot sin övriga sociala livsvärld med familj och vänner. 

Kopplar jag detta till mina egna erfarenheter av hur relationer i det vardagliga livet fungerar 

så verkar det som att de relationer där kontaktpersonen har ett isärhållande förhållningssätt 

inte är helt öppna och naturliga. Enligt mina observationer av livet så leder nya kontakter ofta 

till att man lär känna nya människor genom denna nya kontakt, man lär känna dennes 

kontakter, vänner. Detta får även stöd av Olofsson och Sjöström (1993). Av studiens 

empiriska material är det brukaren som umgås med kontaktpersonens familj som beskriver 

ömsesidigheten i relationen mest utförligt och med det mest utmålande språket. Detta kan 

tolkas som att detta förhållningssätt från kontaktpersonens sida ger relationen en extra 

dimension och att det helt klart har betydelse för brukarens sociala liv.  

 

Genom analysen och vad som hittills har skrivits under avslutande diskussion kan det ställas 

utan tvivel att relationen mellan kontaktpersonen och brukaren är av central betydelse i 

kontaktpersonsskapet och att relationen har betydelse för det sociala livet för brukarna. De har 

”fått” en betydelsefull person som har utökat deras sociala nätverk. För att förstå vad 

relationen innebär mer än att den är betydelsefull så behöver det analyseras vad det är för typ 

av relation som etableras mellan brukare och kontaktperson. Det har redan konstaterats att det 

”enkla” i relationen och ömsesidigheten har betydelse. I analysen där det ”enkla” i relationen 

belystes så visade det empiriska materialet tecken på att det mellan brukare och kontaktperson 

etablerades relationer som var av existentiell karaktär. Om alla relationer som beskrivs i 

studien jämförs mot existentiella relationers kännetecken så kan det konstateras att alla 

relationer som etablerats mer eller mindre har existentiell karaktär. Dessa kännetecken är 

enligt Goffman (1998) att det finns en ömsesidighet, att de har kunskap om varandras roller 

och kan mötas som de personer de är, utan något ”manus” att gå efter. Brännberg (1999) 

konstaterar utifrån sin studie att kontaktpersoners möjlighet till att föra fram det enkla i 

relationen har förmågan att skapa förutsättningar för existentiella relationer. Detta går direkt 

att koppla till denna studie då det har konstaterats att många av relatio nerna präglas av det 

”enkla”. Buber (1963) beskriver jag-du relationen, som är lik den existentiella. En 

förutsättning för denna är att båda parter ger av sig själva och kan ta emot den andra, vilket 

det i denna studie finns flera tecken på. En relation som är av jag-du karaktär eller är 

existentiell ger de berörda personerna något mer än vad andra vardagliga relationer i 

vardagslivet gör, de tränger in i varandras själ. Ur en existentiell relation kan vänskap 

framträda (Brännberg, 1999). Buber (1963) beskriver att det inte kan utvecklas en jag-du 
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relation fullt ut om den ena parten målmedvetet försöker påverka den andra. Detta fenomen 

beskrivs också av Goffman (1998) i hans rollteori genom att en person spelar en roll när han 

målmedvetet vill påverka och förändra en annan person, vilket medför att ett möte utan roller 

inte kan ske och alltså ingen existentiell relation etableras. Dessa budskaps innebörd kopplat 

till min studies informanters erfarenheter av relationen innebär att de kontaktpersoner som har 

ett målinriktat förhållningssätt gentemot brukarna inte kan etablera jag-du relationer fullt ut. 

Detta får även stöd av Mallander (2008, kap 10) som av sin studie drar slutsatsen att 

kontaktpersonens roll i praktiken inte är att vara vän till brukaren utan att det finns en 

komplex rollmix där vänskapsrollen är navet, som runt sig har stödjande, uppmuntrande, 

terapeutiska och pedagogiska roller. Författaren beskriver att de relationer som hade störst 

vänskapsprägel var de där kontaktpersonerna beskrev att relationen skulle finnas kvar även 

om uppdraget avslutades. I min studie uttrycktes liknande beskrivningar inte rakt ut, men 

utifrån djupet en del kontaktpersoner och brukare uttryckte relationens betydelse så tolkas det 

som att de skulle kunna tänka sig att relationen skulle fortsätta. Detta indikerar att det i flera 

av de studerade relationerna finns vänskap eller i vilket fall som helst, inslag av vänskap. 

Jämförelsevis är relationens beskrivningar mer inriktade på att relationerna är djupa och mer 

existentiellt präglade än vad både Mallander (2008, kap 10) och Brännberg (1999) beskriver. 

Deras slutsatser är mer inriktade på att relationerna mer är präglade av målinriktning, 

pedagogik och kontroll än vad mina är. Att slutsatserna skiljer sig från Mallanders (2008, kap 

10) kan bero på att han endast har studerat kontaktpersoners erfarenheter av relationen. Detta 

kan förstås genom att Brännberg (1999) beskriver att kontaktpersonernas inställning är mer 

inriktad på förändring av brukarens livssituation än vad brukaren själv är. Både Mallander 

2008, kap 10) och Brännberg (1999) har i sina studier i större utsträckning än jag, studerat 

maktbalansen i relationen, viket kan ha påverkat deras slutsatser om relationen i den nyss 

nämnda riktningen.  

 

Vilka resurser har kontaktpersoner för att påverka det sociala livet hos personer med 

funktionsnedsättningar?  

 

Studien visar att kontaktpersoner har sitt eget jag som resurs genom att både kontaktpersoner 

och brukare beskriver att det viktigaste med relationen är att de bara  är som de är och att 

parterna kan träffas utan att ikläda sig någon speciell roll. Kontaktpersonerna fungerar som 

relationsskapande individer där målet är att etablera en relation till en person med 

funktionsnedsättning. En resurs som kontaktpersoner innehar har visat sig vara att de känner 
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personer vilka kan introduceras för brukaren. Kontaktpersoner har också visat sig kunna 

finnas med som stöd då en brukare vill integreras i ett socialt sammanhang. Kontaktpersoner 

har resurser att plocka fram i form av målinriktat förändringsarbete med pedagogiska inslag 

som har visat sig användbara för att tillsammans med brukaren förändra dennes livssituation. 

Den kanske allra viktigaste resursen som kontaktpersonen har är en förmåga att få brukaren 

att känna sig betydelsefull eftersom det har stor betydelse för det sociala livet.  

 

Kopplar man studiens slutsatser till hur syftet bakom insatsen kontaktperson beskrivits (Prop. 

1992/93:159) så stämmer dessa överens då denna insats har visat sig kunna hjälpa personer 

med funktionsnedsättningar ut ur social isolering. Det kan också konkluderas att insatsen 

kontaktperson kan bidra till att personer med funktionsnedsättningar kan bli mer delaktiga i 

samhällslivet då de med dennes stöd kan bli inkluderade i sociala sammanhang. Brukarens 

och kontaktpersonens tvåsamhet kan också kopplas till samhällslivet då umgänget med andra 

är en del av detta. De viktigaste budskapen om vilken betydelse relationen mellan 

kontaktpersonen och brukaren har för den senares sociala liv är just att brukaren ”får” en 

relation, vilket utökar dennes sociala nätverk, stärker självkänslan och leder dessutom till att 

brukaren får möjlighet att utvecklas och förändra sin livssituation.   
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      Bilaga 1 

 

Inbjudan till medverkan i intervjustudie    080608 

 

Hej personer som har kontaktperson i XXXXX kommun! 
Jag heter Johannes Lindqvist och studerar social omsorg vid Luleå tekniska 

universitet. Nu i slutet av min utbildning ska jag skriva ett examensarbete och jag har 

valt att studera LSS-insatsen kontaktperson. Mitt syfte med studien är att studera hur 

kontaktpersoner kan vara ett stöd för personer med funktionsnedsättning till att 

utveckla ett mer tillfredställande socialt liv. Materialet till studien har jag planerat att 

samla in genom intervjuer av kontaktpersoner och personer som har kontaktperson.  

 

Din medverkan i intervjustudien skulle vara oerhört viktig eftersom hela arbetet 

bygger på intervjupersoners förståelse, upplevelser och erfarenheter av att vara och 

att ha kontaktperson. Att få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter kan 

upplevas positivt och kännas givande och jag kan garantera att din insats blir 

uppskattad. 

 

Intervjuerna kommer att vara i ungefär en timme. De kommer att spelas in på band 

av rent praktiskt syfte för mig som forskare, för att jag inte ska missa något av det 

som sägs under intervjun. Det är bara jag som har tillgång till det inspelade och 

anteckningar som jag kommer att föra i samband med intervjuerna. Efter att 

examensarbetet är klart så kommer jag att förstöra detta material. Inga namn eller 

andra uppgifter som skulle kunna röja din identitet kommer att nämnas i 

examensarbetet. Jag vill förtydliga att personliga detaljer som kan komma upp vid 

intervjun stannar mellan dig och mig och kommer inte att påverka relationen mellan 

dig och din kontaktperson eller dennes uppdragsgivare. Det färdiga arbetet kommer 

att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

Medverkan i studien är självklart frivillig och det är upp till dig själv att avbryta din 

medverkan när helst du vill. Ett krav på personer som vill ställa upp på intervju är 

att de ska ha haft uppdraget eller insatsen kontaktperson under minst ett år.   

 

Vill du vara med i intervjustudien så kan du kontakta mig via min mobiltelefon eller 

min e-post för att boka in en tid för intervju! 

 

Johannes Lindqvist, Examensarbete, Sociala omsorgsprogrammet 

Telefonnummer: 0736-96 96 53  E-post: johlix-5@student.ltu.se 

Barbro Josefsson, universitetsadjunkt, institutionen för socialt arbete 0920-49 10 00  

 

Johannes Lindqvist  Barbro Josefsson, handledare 

_________________   ______________ 

http://epubl.ltu.se/
mailto:johlix-5@student.ltu.se


 

  

      Bilaga 2 

Inbjudan till medverkan i intervjustudie    080608 

 

Hej kontaktperson i XXXXX kommun! 
Jag heter Johannes Lindqvist och studerar social omsorg vid Luleå tekniska 

universitet. Nu i slutet av min utbildning ska jag skriva ett examensarbete och jag har 

valt att studera LSS-insatsen kontaktperson. Mitt syfte med studien är att studera hur 

kontaktpersoner kan vara ett stöd för personer med funktionsnedsättningar till att 

utveckla ett mer tillfredställande socialt liv. Materialet till studien har jag planerat att 

samla in genom intervjuer av kontaktpersoner och personer som har kontaktperson.  

Din medverkan i intervjustudien skulle vara oerhört viktig eftersom hela arbetet 

bygger på intervjupersoners förståelse, upplevelser och erfarenheter av att vara och 

att ha kontaktperson. Att få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter kan 

upplevas positivt och kännas givande och jag kan garantera att din insats blir 

uppskattad. 

 

Intervjuerna kommer att vara i ungefär en timme. De kommer att spelas in på band 

av rent praktiskt syfte för mig som forskare, för att jag inte ska missa något av det 

som sägs under intervjun. Det är bara jag som har tillgång till det inspelade och 

anteckningar som jag kommer att föra i samband med intervjuerna. Efter att 

examensarbetet är klart så kommer jag att förstöra detta materia l. Inga namn eller 

andra uppgifter som skulle kunna röja din identitet kommer att nämnas i 

examensarbetet. Det färdiga arbetet kommer att publiceras på Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). Medverkan i studien är självklart frivillig 

och det är upp till dig själv att avbryta din medverkan när helst du vill. Ett krav på 

personer som vill ställa upp på intervjun är att de ska ha haft uppdrag eller insats 

under minst ett år.  

 

Vill du vara med i intervjustudien så kan du kontakta mig via min mobiltelefon eller 

min e-post för att boka in en tid för intervju! Jag skulle även vilja uppmana dig som 

kontaktperson att ge det andra informationsbrevet som du har fått (som riktar sig till 

de personer som har kontaktperson) till den eller de personer som du har uppdraget 

att vara kontaktperson för. Deras förståelse, upplevelser och erfarenheter är lika 

viktiga som din. Ni kan göra detta även om ni inte själva tänker vara med i 

intervjustudien.   

 

Johannes Lindqvist, Examensarbete, Sociala omsorgsprogrammet 

Telefonnummer: 0736-96 96 53  E-post: johlix-5@student.ltu.se 

Barbro Josefsson, universitetsadjunkt, institutionen för socialt arbete 0920-49 10 00  

 

Johannes Lindqvist  Barbro Josefsson, handledare 

http://epubl.ltu.se/
mailto:johlix-5@student.ltu.se


 

  

      Bilaga 3 

 

Intervjuguide med person som har kontaktperson 
 
 

 
 
Hur gammal är du? 

 
Hur länge har du haft kontaktperson? 

 
Under vilken personkrets faller den funktionsnedsättning som du har?  
 

Beskriv bakgrunden till att du har fått en kontaktperson? 
 

Vad innebär kontakten med din kontaktperson för dig i det sociala livet?  
Hur känns det? 
 

Hur ser din sociala situation ut nu, jämfört med tiden innan du fick kontaktperson?  
Utveckla! Hur tror du att ni har nått dit? 

 
Vad är ett socialt liv för dig? 
 

Ge exempel på vilka situationer tillsammans med kontaktpersonen som har varit givande för 
dig och ditt sociala liv!  

 
Beskriv relationen som du och din kontaktperson har! 
 

Hur kan kontakten med kontaktpersonen hjälpa dig att utveckla egenskaper som kan användas 
i det sociala livet?  

 

 



 

  

      Bilaga 4 

 

Intervjuguide med kontaktperson 
 

 
 
Hur gammal är du? 

 
Hur länge har du varit kontaktperson? 

 
Beskriv bakgrunden till att du har blivit kontaktperson! 
 

Beskriv er relation! 
Vad brukar ni göra tillsammans? 

 
Hur gör du för att motivera personen som du är kontaktperson åt, för att denne ska utvecklas i 
sitt sociala liv? 

 
Hur upplever du effekterna som detta ger? 

 
Hur gör du för att stötta personen som du är kontaktperson åt, för att denne ska utvecklas i sitt 
sociala liv? 

 
Hur upplever du effekterna som detta ger? 

 
Vilka resurser har du för att motivera och stötta? 
 

Vad tror du är det med er relation som ger personen som du är kontaktperson för mest?  
 

 
Beskriv någon situation tillsammans med personen som du är kontaktperson med där du har 
fått en WOW-upplevelse!  

 
 

 



 

  

Bilaga 5 

 

 

Deltagande i intervjustudie 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att ställa upp på intervju 
Jag har delgivits information om hur intervjun kommer att gå till och om hur mina uppgifter 

kommer att tas om hand 
 
 

 
 

 
 

 

 

Namn_________________________ Datum, ort____________________________ 


