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Förord  
  

Vi som är författare till denna studie vill börja med att tacka alla respondenter som har 

medverkat i studien, och gett oss chansen till att ta del av värdefull information kring deras 

upplevelser och erfarenheter med kontaktmannaskap.  

  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lena Dahlberg, som under hela studiens 

gång gett oss värdefulla råd, synpunkter och inspiration. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Abstract   
  

The present study's purpose was to investigate the home care staff's experiences of working as 

key workers, which factors they consider is relevant to key working and what obstacles and 

opportunities they experience in their work as a key worker. The study also focused on how 

the home care staff perceive that key working can enable user influence. A qualitative 

approach was used and the material for the study was collected through semi-structured 

interviews. The result shows that there are areas for improvement that may develop key 

working. The study shows that the staff generally feel that working as a key worker works 

well and that it can enable user influence in many areas. The study finally illustrates factors 

such as continuity, working relationship oriented, and taking responsibility, as significant for 

key working to work as successfully as possible.   

  

Keywords: home care, key worker, (kontaktmannaskap), user, user influence, relations, 

continuity.  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 



 

 

Sammanfattning   
  

Föreliggande studies syfte var att undersöka hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta 

med kontaktmannaskap, vilka faktorer de anser är av betydelse för ett fungerade 

kontaktmannaskap samt vilka hinder och möjligheter de upplever i sitt arbete med 

kontaktmannaskap. Därtill fokuserade studien på hur hemtjänstpersonalen upplever att ett 

kontaktmannaskap kan möjliggöra brukarinflytande. En kvalitativ ansats användes och 

materialet till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att det 

finns hinder som kan påverka personalen att uppnå det som är syftet med kontaktmannaskapet 

samt att det finns förbättringsområden som kan utveckla kontaktmannaskapet. Studien visar 

att personalen överlag upplever att arbetet med kontaktmannaskapet fungerar bra samt att de 

upplever att ett kontaktmannaskap kan möjliggöra brukarinflytande inom många områden. 

Studien åskådliggör slutligen faktorer såsom kontinuitet, att arbeta relationsorienterat samt att 

man tar sitt ansvar som kontaktman som betydande, för att ett kontaktmannaskap ska fungera 

så framgångsrikt som möjligt.   

  

Nyckelord: hemtjänst, kontaktman, kontaktmannaskap, brukare, brukarinflytande, 

relationsorienterat arbete, kontinuitet.   
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1. Bakgrund och problemformulering   

Socialtjänstlagen 1 kap.  

1 § "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas:  

- ekonomiska och sociala trygghet,  

- jämlikhet i levnadsvillkor,  

- aktivt deltagande i samhällslivet.  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och  

gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet" (SFS 2001:453).  

Att träda in i en ny fas i livet där man är i behov av att ta emot hjälp är en stor förändring för 

de flesta äldre människor. Det kan på så sätt verka självklart att den äldre som omsorgstagare 

bör få möjlighet till att göra sin röst hörd och påverka hur omsorgen ska anpassas och se ut 

(Hallberg, Janlöv, & Petersson, 2005). Socialstyrelsens nationella enkätundersökning som 

riktar sig till personer över 65 som har hemtjänst, visar att möjligheten till inflytande och att 

kunna påverka sina egna livsvillkor även har ett klart samband med omsorgstagarens hälsa 

(Socialstyrelsen, 2015). Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest 

grundläggande förutsättningarna för folkhälsan, vilket betyder att man bör involvera den äldre 

som omsorgstagare för att kunna säkerställa dem en god livskvalité (Hallberg et al., 2005; 

Socialstyrelsen, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2008) har man i regeringsuppdrag framhävt 

äldre människors självbestämmande inom äldreomsorgen, och regeringen har även sedan en 

tid tillbaka försökt att belysa samt utveckla ett ökat brukarinflytande. De skriver dock vidare 

att det inte alltid har inneburit att de som brukar äldreomsorg upplevt att de fått ett ökat 

inflytande, då regeringen fokuserat mer på diskussioner kring ämnet än praktiska åtgärder.   

  

Ett verktyg för att få ett ökat brukarinflytande i arbetet med äldre kan enligt Birge Rönnerfält, 

Norman och Wennberg (2010) vara att använda sig av kontaktmannaskap som arbetsmetod. 

Kontaktmannaskap ska vara en del i kvalitetssäkringen av vård- och omsorgsinsatser där den 

äldre personens delaktighet säkras. Det ska också säkerställa så att trygghet och kontinuitet 

skapas. Kontaktmannaskap är en vanligt förekommande arbetsmetod inom äldreomsorgen och 
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därmed ett bekant begrepp för personal inom verksamheten (Birge Rönnerfält et al., 2010; 

Falk, Gustavsson & Richt, 2001). Trots detta är definitionen av begreppet problematisk, och 

studier har visat att kontaktmannaskapets innehåll och utformning uppfattas som otydliga. 

Personal inom hemtjänsten uppfattar ofta sitt kontaktmannaskap som oklart då 

arbetsuppgifterna är otydliga samt att de inte vet vilka förväntningar och vilket ansvar de har i 

rollen som kontaktman. Det framgår inte heller tydligt hur kontaktmannaskapet möjliggör 

ökat brukarinflytande (Birge Rönnerfält et al., 2010).  

  

Inom Omvårdnadsnämnden i Falu kommun har man som vision att kontaktmannaskapet ska 

säkerställa äldres rätt till delaktighet, inflytande och trygghet (se bilaga 1). I 

Omvårdnadsnämndens värdighetsgaranti har man även inflytande, självbestämmande, 

trygghet, kontinuitet samt ett gott bemötande, respekt och integritet som utgångspunkter. Falu 

kommun arbetar sedan många år tillbaka utifrån en gemensam värdegrund, där man har som 

mål att brukaren ska få ett värdigt liv och möjlighet till att känna välbefinnande 

(värdighetsgarantier). Omvårdnadsnämnden har som mål att kontaktmannaskapet ska 

säkerställa den gemensamma värdegrunden och värdighetsgarantierna.   

  

Falu kommun har identifierat att det behövs en studie om hur kontaktmannaskapet fungerar i 

praktiken inom hemtjänsten i Falu kommun. Denna studie kommer att fokusera på personal 

inom hemtjänsten i Falu kommun och deras upplevelser av att arbeta med kontaktmannaskap, 

samt deras syn på vilka möjligheter till brukarinflytande som skapas genom 

kontaktmannaskap.  
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte   

Syftet med denna studie är att undersöka hemtjänstpersonalen i Falu kommuns upplevelser av 

att arbeta med kontaktmannaskap, samt hur de upplever att ett kontaktmannaskap kan 

möjliggöra brukarinflytande.   

2.2 Frågeställningar  

• På vilket sätt arbetar hemtjänstpersonalen med kontaktmannaskap?  

• Vilka faktorer är av betydelse för ett väl fungerade kontaktmannaskap?  

• Vilka hinder och möjligheter upplever hemtjänstpersonalen i sitt arbete med 

kontaktmannaskap?  

• Hur kan kontaktmannaskapet enligt hemtjänstpersonalen möjliggöra brukarinflytande?   

2.3 Disposition  

I nästa avsnitt definierar vi fyra centrala begrepp som vi kommer att använda oss av i vår 

studie. Detta följs av en presentation av relevant tidigare forskning och sedan redogör vi för 

vår valda teoretiska ram brukarinflytande. Vi presenterar sedan vårt val av metod, 

avgränsningar, förförståelse, urval, genomförande av intervjuer, analys, trovärdighet och 

tillförlitlighet, metoddiskussion samt etiska överväganden. Detta följs av en presentation av 

studiens resultat. Slutligen redogör vi för studiens resultat i koppling till tidigare forskning 

och vår tolkningsram samt studiens slutsatser.   
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3. Centrala begrepp   

Under denna rubrik kommer vi att förklara fyra begrepp som vi kommer att använda oss av i 

vår studie, då de är viktiga i relation till studiens syfte och frågeställningar samt teoretiska 

perspektiv. Dessa begrepp är brukare, brukarinflytande, kontaktman samt kontaktmannaskap. 

Vi menar att dessa begrepp kan behövas förklaras så att läsaren förstår vad vi avser när vi 

använder oss av begreppen.    

3.1 Brukare  

Sveriges kommuner har en stor frihet att definiera vilka som de anser ska ses som brukare, 

och detta då brukare inte är ett juridiskt begrepp som finns med i kommunallagen 

(Socialstyrelsen, 2008). Dahlberg och Vedung (2013) menar att begreppet brukare är 

omdiskuterat, då det kan ses som nedsättande och stigmatiserande samt att vissa hellre 

använder benämningar såsom konsument och kund. De skriver vidare att använda sig av 

benämningar såsom människor eller medborgare blir för allmänt och karaktärslöst samtidigt 

som att använda sig av begreppet kund blir för begränsat, då fokus läggs på att man ses som 

en konsument. Genom att istället använda sig av begreppet brukare får man en 

generaliserbarhet som är konkret, och begreppet brukare anspelar även på någon som är aktiv 

och verksam, det vill säga någon som har egen handlingsförmåga och som inte bara är en 

passiv vårdtagare (Dahlberg & Vedung, 2013). Begreppet brukare förklaras dock ofta i 

relation till kund som är ett närliggande begrepp. Att skilja mellan dessa begrepp är dock 

vanligt inom statsvetenskaplig forskning, trots att en individ kan ha dessa roller på en och 

samma gång. En skillnad mellan begreppen brukare och kund handlar om vilken möjlighet en 

individ har att bruka inflytande. Medan en brukare har möjlighet att påverka utföraren av en 

tjänst genom att uttrycka hur de vill att tjänsten ska utföras, har en kund ännu mer möjlighet 

att påverka då de kan välja att byta till en annan utförare (Socialstyrelsen, 2008).   

  

Falu kommun använder sig av begreppet kund inom sina verksamheter. I vår studie har vi valt 

att använda oss av begreppet brukare, eftersom vi är intresserade av hemtjänstpersonalens 

upplevelser kring att arbeta med kontaktmannaskap, samt av att undersöka hur de upplever att 

kontaktmannaskap kan möjliggöra brukarinflytande. Vi är utifrån detta mer intresserade av att 

undersöka hemtjänstpersonalens upplevelser av brukarens möjlighet att påverka hur tjänsten 

ska utföras, än vilken möjlighet de har att byta till en annan utförare. Respondenterna i studien 

använder även benämningen kontaktperson, när de talar om de brukare de är kontaktmän åt.   
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3.2 Brukarinflytande   

Begreppet brukarinflytande används enligt Socialstyrelsen (2012) när man menar att en 

brukare kan påverka eller ta del av beslut som handlar om deras egen situation samt insatser, 

på ett eller annat sätt. Begreppet används även när en brukare kan påverka styrningen eller 

utformningen av den verksamhet där insatserna utförs. Enkelt sagt så handlar det om hur 

brukarna ska få möjligheten till att kunna påverka de beslut som rör hans eller hennes liv, och 

för att brukarna ska få reellt inflytande så är det en förutsättning att brukarnas delaktighet 

påverkar denna process på något sätt.  

  

Vi kommer att vidareutveckla och förklara detta begrepp utförligare längre fram under 

avsnittet teoretiskt perspektiv.   

3.3 Kontaktman   

Enligt White och Harris (2013) används begreppet kontaktman (key worker) för att beskriva 

en anställd som tilldelas ett särskilt ansvar över en person som är mottagare av en tjänst. Den 

anställde ska skapa en relation med och ha ett särskilt ansvar för mottagaren, för att se till att 

tjänsten uppfyller mottagarens behov i en sådan stor utsträckning som möjligt. Birge 

Rönnerfält et al., (2010) skriver att grunden för uppdraget som kontaktman är den äldres 

behov av omsorg och stöd, för att de på ett sådant självständigt sätt som möjligt ska klara av 

sin vardag. Utöver detta innebär det att kontaktmannen arbetar självständigt men även 

tillsammans med den äldre och dennes anhöriga, vilket i sin tur ska medföra till gemensamma 

beslut och åsikter. Det är därför viktigt att kommunikationen och informationen mellan de 

berörda parterna fungerar (Birge Rönnerfält et al., 2010).   

3.4 Kontaktmannaskap  

Birge Rönnerfält et al., (2010) skriver att begreppet kontaktmannaskap är en arbetsform, där 

flera personer från en arbetsgrupp arbetar som kontaktman. Ett kontaktmannaskap utgår från 

socialtjänstlagens mål och värderingar där målet inom verksamheterna ska vara att arbetet 

med äldre bygger på kontinuitet, vilket betyder att den äldre ska möta så få olika personal som 

möjligt (Birge Rönnerfält et al., 2010). Falk et al., (2001) skriver att med kontinuitet i 

praktiken menas dels att omsorgstagaren har så få personal som möjligt inblandande i det som 

rör dem, men även att omsorgen inte ska skilja sig beroende på vem det är som utför den.    
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4. Tidigare forskning   

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som vi finner vara relevant för vår studie.   

4.1 Ökning av komplexa behov bland äldre   

Det har skett en förändring i samhället då gruppen äldre människor med komplexa behov 

kommit att öka under de senare åren (Brooks, Glendinning & Gridley, 2014). När man pratar 

om gruppen äldre med komplexa behov så syftar man på personer med svår problematik inom 

flera hälsoområden, och denna grupp har kommit att bli en av de större utmaningarna inom 

äldreomsorgen (Brooks et al., 2014; Meinow, G. Parker, Kåreholt & Thorslund, 2011). 

Socialstyrelsen (2000) nämner att utvecklingen inom äldreomsorgen kräver nya kunskaper 

och samtidigt en annan typ av kompetens. De nya kunskaperna syftar till att man vet vad som 

krävs för att kunna skapa en trygg vårdmiljö i hemmet för människor med komplexa behov 

(ibid). Att den enskildes inflytande över vård och omsorg i hemtjänsten är ett angeläget 

område finns det även en stark politisk enighet kring och frågan tas ofta upp i 

samhällsdebatten. Trots detta visar flera studier på att äldre inte har det inflytande som 

eftersträvas politiskt (Socialstyrelsen, 2000).   

4.2 Brukarinflytande   

Under de senaste åren har det enligt Socialdepartementet (2001) blivit allt vanligare att 

svenska kommuner och landsting utvecklat olika former av brukarinflytande. Utvecklingen 

startade redan på 1970-talet då man började upptäcka nya arbetsmetoder för att kunna erbjuda 

medborgare inflytande i den kommunala verksamheten, utifrån rollen som brukare. Under 

1990-talet utökades möjligheten för brukaren att utöva inflytande genom proposition 

1993/94:188, då man såg ett aktivt deltagande av medborgarna som en betydelsefull del i 

förnyelsearbetet. Motiven till ett ökat brukarinflytande var bland annat att det var angeläget att 

man i en demokrati strävar efter att den berörda brukaren har ett inflytande över sin egen 

situation. Ett annat skäl var att det är effektivt att ta till vara på brukarnas kunskaper och 

erfarenheter (ibid.). Under 2000-talet anses det angeläget att både brukare och omsorgsgivare 

blir involverade i det sociala arbetet, och att detta i sin tur är något som arbetare inom det 

sociala fältet bör ta sitt ansvar över. Det är vidare centralt då ett aktivt deltagande från båda 

parter kan resultera i ett inflytande som kan forma arbetet utifrån brukarens och 

omsorgsgivarens erfarenheter (Ager, Dow & Gee, 2005). I den nationella handlingsplanen för 
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äldrepolitiken står det numera att äldre ska erbjudas hjälp och stöd i sin vardag, men även att 

de ska få möjlighet till inflytande över sin situation. Genom att involvera brukarna i det som 

rör dem ska i sin tur kunna leda till en ökad känsla av självständighet, vilket är en del i 

brukarinflytandet (Berg & Persson, 2009; Socialstyrelsen, 2000). Detta kan vidare kopplas till 

Socialstyrelsens dokument rörande äldreomsorgens nationella värdegrund (2012) där man 

skriver att: "Socialtjänstlagen har fått en ny bestämmelse som säger att äldre personer ska, så 

långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 

service ska ges (5 kap. 5 § SoL)".   

4.3 Relationsorienterat arbete i kontaktmannaskapet  

Studier har visat på vikten av att skapa ett mer personcentrerat sätt att arbeta kring brukaren 

som i sin tur syftar till att öka makten hos brukaren själv, och ett sätt att uppnå detta är att den 

sociala omsorgen anpassas efter brukaren (Brooks et al., 2014). Det framgår dock att detta 

inte fungerar lika felfritt i praktiken, då äldres möjligheter till inflytande över sitt vardagliga 

liv inom verksamheterna är begränsade. Det saknas även empiriskt material kring i vilken 

utsträckning de äldre har möjlighet till inflytande över utformningen av omsorgen i 

verkligheten (Berg & Persson, 2009; Hallberg et al., 2005).   

  

För att brukarna ska uppleva att de kan vara med och påverka hur omsorgen ska utformas är 

en avgörande faktor att de känner förtroende för personalen. Personalens bemötande är 

avgörande när det gäller att skapa förtroende i relationen med brukarna. Dessa faktorer skapar 

i sin tur en trygghet hos brukarna och genom detta en omsorg som bygger på god kvalité 

(Socialstyrelsen, 2015). Dahlberg (2013) skriver att tidigare studier kring brukarnas 

upplevelser av omsorgen och dess kvalité visar att det finns vissa aspekter som är särskilt 

viktiga för omsorgstagare. Exempel på dessa är att bli bemött och respekterad som människa, 

att kunna få leva ett vanligt liv med dagliga vanor, samt att få en trygg och säker omsorg. Det 

sistnämnda syftar till att kunna ges av en personal som är kunnig och kompetent inom 

området, samt har tillräckligt med tid för att kunna skapa en relation som bygger på 

kontinuitet. Ett relationsorienterat arbete är något som kan kopplas till det Birge Rönnefält et 

al., (2010) uppger är syftet med ett kontaktmannaskap då det bygger på att ge den äldre en 

trygg, personlig och säker omsorg. Att bygga upp en god relation mellan omsorgstagare och 

omsorgsgivare en därmed en central del i kontaktmannaskapet (Birge Rönnerfält et al., 2010; 

Downing & Hatfield, 1999). Som kontaktman arbetar man i en nära relation till den äldre och 
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man har i uppgift att lära känna den person man är kontaktman åt. Detta för att ge dem en 

referenspunkt och en möjlighet till att få en fördjupad kontakt med en person från 

arbetsgruppen. Syftet med detta är att det ska bidra till en trygg och individuell omsorg för 

brukaren, och att de känner förtroende och tillit till sin kontaktman. Genom detta kan även 

möjligheten för brukaren att söka stöd och trygghet i sin kontaktman öka (Birge Rönnerfält et 

al., 2010; Crafoord, 1991). Ett sådant relationsarbete handlar enligt Socialstyrelsen (2008) om 

att man utgår från och ser till brukarens hela situation. Av den orsaken måste ett 

kontaktmannaskap handla om ett relationsorienterat arbete och får aldrig handla om att man 

endast utför förbestämda arbetsuppgifter.   

  

Downing och Hatfield (1999) skriver dock att skapandet av goda relationer mellan 

omsorgstagare och omsorgsgivare inte visat sig vara helt enkelt och oproblematiskt i 

praktiken, då det kantas av olika hinder. Exempel på dessa hinder kan vara att båda parterna 

inte är lika engagerade och delaktiga samt att omsorgsgivaren kan uppleva stress i arbetet, 

vilket vidare kan påverka relationen negativt (Downing & Hatfield, 1999).  

4.4 Kontaktmannaskap   

Falk et al., (2001) rapporterar att kontaktmannaskap inte är någon ny arbetsmetod inom 

verksamheterna för vård och omsorg. Kontaktmän har sedan länge tillämpats i bland annat 

den psykiatriska vården, men har nu även fått stor spridning inom äldreomsorgen.   

  

Falk et al., (2001) skriver att kontaktmannaskap är ett verktyg som kan ses ur flera olika 

perspektiv vilka är ur ett organisatoriskt, ur omsorgstagarens, ur den anhöriges, samt ur 

personalens perspektiv. Ur ett organisatoriskt perspektiv ger ett utvecklat kontaktmannaskap 

möjligheter till större självständighet för kontaktmannen i sitt arbete. Detta ger 

kontaktmannen en möjlighet att utnyttja sin kompetens på ett nytt sätt då även arbetsinnehållet 

blir tydligare. Författarna (2001) menar vidare att detta innebär att arbetsledningen kan ta ett 

steg tillbaka och mer fungera som en handledande funktion. Ur omsorgstagarens perspektiv 

kan ett fungerande kontaktmannaskap ge brukaren en omsorg som i större utsträckning är 

anpassad efter brukarens individuella behov, då kontaktmannen är den som idealt känner 

honom eller henne bäst. Relationen mellan brukare och kontaktmannen kan i sin tur bidra till 

att brukaren får ett ökat inflytande över sin situation. För anhöriga innebär ett 

kontaktmannaskap att det finns en huvudansvarig inom arbetsgruppen som man kan vända sig 
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till rörande olika frågor och problem som kan uppstå runt omsorgstagaren. Genom att 

anhöriga vet vem de kan vända sig till kan det ge dem en känsla av kontinuitet och trygghet i 

relationen, vilket i sin tur bidrar till en ökad delaktighet från de anhörigas sida i 

omsorgsarbetet. Ur personalens perspektiv kan ett kontaktmannaskap ge medarbetaren en 

möjlighet att ta ett större ansvar i sitt arbete, vilket i sin tur kan bidra till exempelvis mer 

stimulerande arbetsuppgifter, ett fördjupat engagemang och ett större inflytande över sitt 

arbete (ibid.).    

  

Falk et al., (2001) beskriver att trots de fördelar som ett fungerande kontaktmannaskap kan ge, 

såsom kontinuitet till personal samt ökat inflytande så är de inte helt givna i praktiken, då det 

finns en mängd hinder att ta hänsyn till. I ett kontaktmannaskap är det grundläggande att det 

finns klara mål och en gemensam vision samt tydliga ansvarsområden, för att 

kontaktmannaskapet ska kunna fungera på bästa möjliga sätt (Birge Rönnerfält et al., 2010; 

Falk et al., 2001). Det uppstår dock alltför ofta oklarheter gällande vad en kontaktman ska 

göra och ansvara över samt vilka möjligheter en arbetsform såsom kontaktmannaskap kan 

bidra till (Berg & Persson, 2009; Falk et al., 2001). Vidare oklarheter och brister som kan 

uppkomma inom verksamheterna gällande kontaktmannaskap är att det saknas riktlinjer och 

utbildning för hur man arbetar med kontaktmannaskap, vilket i sin tur skapar osäkerhet hos 

personalen då de inte vet som förväntas av dem (Falk et al., 2001). Ett annat exempel är att 

det finns brister kring kontinuiteten i relationen mellan personal och brukare, samt att de äldre 

och deras anhöriga inte vet vem i personalen som är kontaktman till den äldre. Det framgår att 

brukare och deras anhöriga ofta uttrycker att kontakten med personalen sker alltför sällan, och 

att de äldre samt deras anhöriga på så sätt anser att kontaktmannens funktion blir oklar (Birge 

Rönnerfält et al., 2010; Falk et al., 2001).  

  

Birge Rönnerfält et al., (2010) skriver att kontaktmannaskap är vanligt förekommande inom 

hemtjänsten, men är trots det fortfarande ett outforskat område. Vi finner det i vår studie 

därför angeläget att undersöka hur kontaktmannaskapet fungerar inom Falu kommun, för att 

se om de oklarheter och problem som framgår i tidigare forskning stämmer överens med hur 

kontaktmannaskapet fungerar inom hemtjänsten i Falu kommun.  
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5. Teoretiskt perspektiv   

Det teoretiska perspektiv vi har valt som tolkningsram och utgångspunkt för vår studie är 

brukarinflytande. Detta har vi valt då vi finner att brukarinflytande är en central del i arbetet 

med kontaktmannaskap, samtidigt som vi vill undersöka hur hemtjänstpersonalen upplever att 

kontaktmannaskap kan möjliggöra brukarinflytande.   

5.1 Definition av brukarinflytande  

Det finns flera olika definitioner av vad ett brukarinflytande innebär. Enligt Börjesson och 

Karlsson (2011) ges det dock i många situationer tämligen generella och oklara definitioner 

av begreppet, där det även ofta framgår att det saknas kunskap inom området. För att kunna 

diskutera brukarinflytande på ett meningsfullt sätt måste man enligt Carstens, Bjelke Jensen, 

och Kurth (2007) i Socialstyrelsen (2008) först ge begreppet en innehållsram, som visar på 

brukarinflytandets karaktär.   

  

Börjesson och Karlsson (2011) skriver att trots oklarheterna kring definitionen av begreppet så 

har de funnit vissa undantag. Författarna (2011) har bland annat lagt märke till att det i vissa 

texter görs en skillnad bland olika grader eller typer av brukarinflytande (ibid.). Det görs en 

skillnad mellan två olika sorters inflytande, om man ser till brukarens möjlighet till att 

påverka sina egna insatser. Den ena sidan av inflytande har en kollektiv karaktär som syftar 

till utveckling av demokratin samt inflytande för en hel grupp, även kallad indirekt 

brukarinflytande. Den andra sidan är individuellt inriktad med fokus på självbestämmande 

och den individuella brukarens situation. Denna sida syftar även till att brukaren ska få 

möjlighet till att göra fria val och har benämnts som direkt brukarinflytande (Börjesson & 

Karlsson, 2011; Socialstyrelsen, 2003; Socialstyrelsen, 2008).    

  

Detta kan vi koppla till det Socialstyrelsen (2008) skriver om att det finns fyra olika nivåer där 

brukare har möjlighet att påverka sitt inflytande.  De skriver att brukaren har olika möjligheter 

att påverka i de olika nivåerna som är den nationella, den kommunala, den institutionella samt 

i vardagen. Enligt Socialstyrelsen (2008) handlar den nationella och den kommunala nivån 

om det inflytande en vuxen medborgare har i sin rättighet i att rösta. Den institutionella nivån 

är kopplad till att en brukare har möjlighet att själv eller i grupp påverka en verksamhet. 

Dessa tre nivåer kopplar vi till en mer kollektiv karaktär, där brukarinflytandet syftar till att 

utveckla demokratin samt inflytande för en hel grupp. Enligt Socialstyrelsen (2008) handlar 
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den vardagliga nivån om möjligheten för en brukare att påverka det vardagliga mötet med 

personalen inom exempelvis hemtjänsten, vilket vi kopplar till den mer individuellt inriktade 

sidan av brukarinflytande med fokus på självbestämmande och den individuella brukarens 

situation, som syftar till att brukaren ska få möjlighet till att göra fria val.  

  

Ett annat sätt att förstå brukarinflytande är utifrån begreppen voice och exit, vilka utvecklats 

inom statsvetenskap och organisationsteori (Börjesson & Karlsson, 2011). Begreppen 

definierades ursprungligen av Albert O. Hirschman i början av 1970-talet och avser två olika 

sätt för brukare att tillämpa inflytande (se Dahlberg, 2013). Voice innebär att möjligheten att 

påverka sker genom deltagande, en dialog och att man tar beslut tillsammans. Genom att 

brukaren blir delaktig och framför sina önskemål och klagomål, har de i sin tur möjlighet till 

att påverka sin egen situation (Börjesson & Karlsson, 2011; Dahlberg, 2013). Exit däremot 

avser att möjligheten att påverka sker genom att besluten tas av fria individer på en marknad, 

vilket innebär att individerna har möjligheten till att välja andra alternativ om de inte är nöjda 

(Börjesson & Karlsson, 2011), det vill säga, att brukaren har möjlighet att byta omsorgsgivare 

och lämna verksamheten (Dahlberg, 2013). Dahlberg (2013) skriver att dessa två olika 

strategier inte behöver utesluta varandra, utan att de tillsammans kan leda till en förstärkande 

position för brukaren. Brukaren kan få en förstärkande position genom att deras möjlighet att 

välja andra alternativ såsom att lämna verksamheten (exit) kan bidra till en ökad möjlighet för 

brukaren att i sin tur påverka verksamheten (voice).   

5.2 Problematisering av brukarinflytande  

Att utöva inflytande utifrån voice och exit sätt kan dock upplevas som problematiskt för äldre 

personer. Äldre personer är i en beroendeställning vilket kan leda till att det är svårt för dem 

att framföra klagomål samt att de har nedsatt funktionsförmåga, vilket begränsar deras 

möjlighet till inflytande än mer (Dahlberg, 2013). Svårigheterna med att bruka inflytande i 

verkligheten kan därmed kopplas till förhållanden hos den enskilde brukaren, men det kan 

utöver detta vara så att det beror på personalen eller förutsättningar i organisationens struktur 

(Socialstyrelsen, 2008).   

  

Forskning har enligt Dahlberg (2013) visat att trots att det inom äldreomsorgen finns olika 

tillvägagångssätt för brukare att påverka, så är möjligheten till påverkan fortfarande 

bristfällig. Socialstyrelsen (2008) skriver att en brukare kan finna sig i olika sammanhang utan 
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att det leder till att de får något inflytande. Forskning har enligt Dahlberg (2013) även visat att 

synpunkter och klagomål som kommer från brukarna inte ofta samordnas, samt att de 

klagomål som kommer in inte ofta leder till vare sig några förändringar eller förbättringar 

inom äldreomsorgen. För att en brukare ska få reellt inflytande måste inflytandet leda till en 

konsekvens av de beslut som fattas, att brukarnas medverkan påverkar själva processen på ett 

eller annat sätt (Socialstyrelsen, 2003; Socialstyrelsen, 2008). Utifrån detta skiljer man mellan 

brukarinflytande och brukarmedverkan, då brukarmedverkan endast innebär att brukarna är 

delaktiga på något sätt (Dahlberg & Vedung, 2013).   

  

Brukarinflytande i denna studie behandlar, som vi nämnt ovan, hemtjänstpersonalens 

upplevelser av hur kontaktmannaskapet kan möjliggöra brukarinflytande. Vi har utifrån detta 

valt att fokusera på den individuellt inriktade sidan och vardagsnivån, där brukaren möter 

personalen. Vi har även utifrån detta valt att utgå från innebörden i begreppet voice, för att 

vidare reflektera kring brukarinflytande.   

5.3 Brukarinflytande och kontaktmannaskap  

Brukarinflytande kan symbolisera ett antal olika förhållanden mellan brukare och t.ex. 

personal inom kommunal verksamhet (Socialstyrelsen, 2008). Begreppet kan vidare användas 

för att beskriva en individs möjlighet till att påverka och det beskrivs ofta som en aktivitet 

eller process som fortgår, detta då förändringar ofta sker i en dialog mellan personal och 

brukare samt att det sker i små steg i det dagliga arbetet. Brukarinflytande i dessa 

sammanhang avser de möjligheter som den äldres och dennes anhöriga har till inflytande över 

insatserna till den äldre (Socialstyrelsen, 2003; Socialstyrelsen, 2008). Ett kontaktmannaskap 

utgår från just detta, då kontaktmannen arbetar självständig men samtidigt tillsammans med 

den äldre och även andra berörda parter såsom anhöriga (Birge Rönnerfält et al., 2010).  

  

Kontaktmannaskap kan vara ett verktyg för att öka möjligheten för brukaren att få inflytande 

över sin vardag (Birge Rönnerfält et al., 2010). Då den äldre tillsammans med sin kontaktman 

planerar och organiserar hur omsorgen ska se ut, får brukaren på så sätt kontroll över beslut 

som handlar om samt påverkar deras liv. Genom att brukarna blir delaktiga och tagna på 

allvar, blir det i sin tur att deras ställning stärks, vilket kan leda till att brukarinflytandet 

förstärks (Birge Rönnerfält et al., 2010; Socialstyrelsen, 2008).   
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6. Metod  

I detta avsnitt presenteras vårt val av metod, avgränsningar, förförståelse, urval, 

genomförande av intervjuer, analys, trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

Syftet med detta avsnitt är att visa studiens upplägg och hur vi har gått tillväga för att nå vårt 

resultat.   

6.1 Fallstudie  

Vi valde att utgå från en kvalitativ ansats genom att använda oss av en fallstudie som 

forskningsmetod. Bryman (2008) skriver att en fallstudie syftar till att undersöka ett specifikt 

område på djupet, för att vidare få mer detaljerade kunskaper kring fenomenet man valt att 

studera. Då syftet med föreliggande studie är att studera och beskriva hemtjänstpersonalens 

upplevelser av kontaktmannaskapet, så ansåg vi att en kvalitativ ansats samt en fallstudie var 

mest lämpad för genomförandet av studien.     

6.2 Semistrukturerade intervjuer   

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2008) förklarar att 

en semistrukturerad intervju är en flexibel metod som utgår från en så kallad intervjuguide där 

olika teman berörs med hjälp av ett antal frågor. Författaren (2008) förklarar vidare att man 

med denna metod även kan inkludera och exkludera vissa frågor vid behov samt att frågorna 

inte behöver komma i samma ordningsföljd. Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig 

på att vi ville nå specifika faktorer som var viktiga för att vi skulle uppnå vårt syfte med 

studien, samtidigt som vi ville sträva efter att våra respondenter fick möjligheten att utforma 

sina svar så fritt som möjligt. Vi ansåg att det var viktigt för oss då vi var intresserade av våra 

respondenters subjektiva upplevelser. Genom denna typ av intervjuform ger man enligt 

Bryman (2008) respondenten frihet att diskutera och utveckla sina svar på sitt egna sätt, 

samtidigt som intervjuaren kan styra diskussionen. Det öppnas på så sätt upp för en dialog 

mellan intervjuaren och respondenten (Aspers, 2007). Vi anser att vårt val av metod gav oss 

möjlighet till att få svar på våra frågeställningar samt till att ställa följdfrågor, samtidigt som 

våra respondenter fick möjlighet till att lyfta fram sina egna tankar och åsikter. Vi anser att 

detta var en fördel för oss då det gav oss relevant information som var av intresse för syftet 

med studien.  
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6.3 Förförståelse   

Aspers (2007) skriver att det kan vara problematiskt om forskaren är bekant med det område 

som studeras, då det finns en risk att forskaren inte är objektiv utan redan har en uppfattning 

om fenomenet innan man börjar studera det. Båda författarna till föreliggande studie har en 

förförståelse kring kontaktmannaskap då vi båda arbetat som biståndshandläggare inom 

Omvårdnadsförvaltningen. Denna kunskap är på så sätt införskaffad genom yrkesmässig 

erfarenhet där vi konkret kommit i kontakt med personer som involveras av 

kontaktmannaskap, samt genom den verksamhetsförlagda utbildning som genomgåtts under 

studietiden vid Högskolan Dalarna. Övrig kunskap är införskaffad genom en fördjupning 

inom området kontaktmannaskap med hjälp av litteratur som vi funnit vara relevant för vår 

studie. Vi har utifrån Aspers (2007) resonemang varit medvetna om vår förförståelse om 

kontaktmannaskap under vårt arbete med studien. Vår uppfattning är dock att vår förförståelse 

endast har gynnat vår studie, då vi därigenom har kunnat ställa mer initierade och relevanta 

frågor till våra respondenter.    

6.4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att studera hemtjänstpersonalens subjektiva upplevelser av att 

arbeta med kontaktmannaskap, av anledningen att denna yrkesgrupp är i ständig kontakt med 

de äldre och därmed bör ha erfarenheter kring kontaktmannaskap. Vi har valt att inte studera 

personal inom särskilt boende, då arbetsförhållandena och förutsättningarna skiljer sig åt 

gällande kontaktmannaskap mellan verksamheterna. Anledningen till varför vi valde att 

avgränsa oss till hemtjänsten som område grundar sig på att studien bygger på ett förslag från 

Falu kommun. Studien kommer inte att beröra upplevelser från brukarna själva, och det valet 

grundar sig på att vi såg det som mer etiskt problematiskt att intervjua brukarna. Av 

pragmatiska skäl har vi vidare gjort en avgränsning till att endast undersöka 

hemtjänstpersonalen upplevelser inom en kommun, vilken är Falu kommun.   

6.5 Urval  

I urvalsramen för studien ingick sex personer som arbetade inom hemtjänsten samt var 

kontaktmän. Respondenter i studien identifierades genom en kombination av ett målinriktat 

urval och ett bekvämlighetsurval. Först gjordes ett målinriktat urval av tre olika 

hemtjänstgrupper i Falu kommun, där två av grupperna var belägna i centrum och den tredje 

var belägen på landsbygden, för att på så sätt uppnå en variation och fördelning i vårt resultat. 
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Vår studie utgår från det Bryman (2008) skriver, att forskaren med ett målinriktat urval väljer 

ut respondenter som är av betydelse för studiens forskningsfrågor. Därefter gjordes ett 

bekvämlighetsurval. För att komma i kontakt med respondenter kontaktade vi enhetscheferna 

för de valda områdena via e-post, i vilket vi informerade om studiens syfte samt bifogade vårt 

informationsbrev (se bilaga 3). Enhetscheferna valde i sin tur ut två respondenter ur sin 

arbetsgrupp som de ansåg vara lämpliga och som hade möjlighet att delta studien. Bryman 

(2008) skriver att vid ett bekvämlighetsurval så väljs de respondenter ut som finns tillgängliga 

för forskaren.   

  

De respondenter som ingick i studien var alla undersköterskor och hade erfarenhet av 

kontaktmannaskap, men de hade också olika arbetsuppgifter. Fyra av sex respondenter 

arbetade förutom ute på fältet även som gruppledare/planerare. I och med att 

gruppledarna/planerarna hade mer varierande arbetsuppgifter så kunde de på så sätt ha en 

bredare överblick på hur kontaktmannaskapet fungerar i praktiken. Då våra respondenter 

talade utifrån deras egna erfarenheter av kontaktmannaskap i det dagliga arbetet fann vi det i 

efterhand betydelsefullt att respondenterna hade olika arbetsuppgifter, då det gav oss en mer 

nyanserad och utökad bild utifrån studiens syfte. Vi hade dock önskat en större spridning 

bland våra respondenters yrkeserfarenhet då samtliga respondenter hade en gedigen erfarenhet 

av att arbeta med kontaktmannaskap. Vår uppfattning är att det möjligen skulle kunna skilja 

sig i hur man upplever att arbeta med kontaktmannaskap om man har en lång erfarenhet i 

jämförelse om man inte arbetat med det under en längre tid.   

6.6 Genomförande av intervjuer   

Vid kontakt via e-post med enhetscheferna för våra valda hemtjänstgrupper bokade vi in tider 

för våra intervjuer. Intervjuerna genomfördes därefter på respondenternas arbetsplats för att 

göra intervjusituationen så bekväm som möjligt för respondenterna. Vid intervjutillfället 

delgavs respondenterna informationsbrevet (se bilaga 3) och de fick tid till att läsa igenom 

det, om de inte hade gjort det sedan innan. Respondenterna informerades om att intervjuerna 

skulle spelas in och vi fick ett muntligt samtycke till medverkan i studien från samtliga 

respondenter. Intervjuerna varade mellan 30 – 45 minuter och spelades in genom en diktafon. 

Båda författarna i studien närvarade och var delaktiga vid samtliga intervjutillfällen.   
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6.7 Analys   

Vi har valt att använda oss av en tematisk analys för att analysera vårt resultat. Bryman (2008) 

skriver att en tematisk analys syftar till att systematisk analysera det material man samlat in 

genom att dela in dessa i kategorier som man bestämt i förväg. Författaren (2008) förklarar 

vidare att när man använder sig av en tematisk analys så vill forskaren koda materialet utifrån 

ett antal teman som man finner vara intressanta för studien. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att man genom kodning av materialet lättare får en överblick över innehållet.   

Bryman (2008) skriver att en tematisk analys är ett vanligt angreppssätt i analys av kvalitativ 

data. Författaren (2008) skriver att ett tillvägagångssätt för att bearbeta materialet som 

utvecklats ur tematisk analys är Framework, vilket är en metod som syftar till att skapa ett 

index av centrala teman och subteman. De olika teman och subteman som identifieras i 

intervjuerna är ett resultat av återkommande motiv som man finner i det data man fått fram. 

Framework är således ett tillvägagångssätt som utgör ett ramverk för ett nytt sätt att tänka 

kring hur man kan hantera teman och data i analysen av kvalitativ data. Denna metod har vi 

valt av anledningen att den syftar till att man genom kodning av materialet lättare får en 

överblick över innehållet. När man använder sig av Framework är syftet att skapa ett index av 

centrala teman och subteman som vidare ställs upp i en matris som kan liknas vid en SPSS-

sida med olika fall och variabler (Bryman, 2008).  

  

Vid analys av insamlad data transkriberades varje intervju ordagrant och därefter färgkodades 

meningar från intervjuerna utifrån två överordnade teman vilka var Brukare i centrum och 

Kontaktmannaskap i praktiken. Under vårt analysarbete har även ett antal subteman växt fram 

vilka är: kontinuitet, relationer, framgångsfaktorer, möjligheter och redskap, hinder och 

förbättringsområden. Vi skapade två matriser som utgick från varsitt tema vilka i sin tur 

utgrenade i olika subteman. Exempelvis temat Brukare i centrum delades upp i tre subteman - 

kontinuitet, relationer och framgångsfaktorer - som sedan lades in i varsin kolumn och ställdes 

därefter upp i matrisen. Under dessa subteman lades varje intervjuperson in i en rad, och 

därefter lade vi in korta utdrag av citat som kodats och som vi fann vara relevanta i koppling 

till studiens syfte och frågeställningar. Dessa citat sätts bredvid aktuell respondent och under 

relevant subtema (för ett exempel, se Figur 1).  
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Figur 1: Brukare i centrum  

  Kontinuitet  Relation  Framgångsfaktorer  

Intervjuperson 1  Citat A      

Intervjuperson 2      Citat B osv.   

Intervjuperson 3        

Intervjuperson 4        

Intervjuperson 5        

Intervjuperson 6        

 

6.8 Trovärdighet och tillförlitlighet    

För att säkerställa trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie bör vi enligt Bryman (2008) 

beakta fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, genomskinlighet samt äkthet.   

  

För att skapa trovärdiga resultat måste man enligt Bryman (2008) garantera att studien 

genomförts utifrån de regler som finns samt att de involverade personerna får ta del av 

resultatet, detta för att godkänna att forskaren har uppfattat det rätt. För att visa på att vårt 

resultat är trovärdigt har vi utfört vår studie enligt de regler som finns samt att våra 

respondenter har erbjudits att ta del av den färdiga resultatdelen i efterhand, för att bekräfta att 

vi har uppfattat deras svar på rätt sätt.   

  

För att säkerställa överförbarheten i en kvalitativ studie ska man som forskare enligt Bryman 

(2008) framställa täta och fylliga beskrivningar av den information som kommer fram. Det 

handlar utifrån detta att skapa ett djup istället för en bredd, och man har fokus på det unika i 

kontexten samt betydelsen och meningen i det som studeras. I vår studie ligger fokus på våra 

respondenters egna upplevelser av kontaktmannaskap. Vi har utifrån detta utförligt beskrivit 

deras egna berättelser om deras upplevelser, för att på så sätt sträva efter ett djup i vår studie.   

  

För att säkerställa genomskinligheten i en studie ska man enligt Bryman (2008) informera 

läsaren hur man som forskare har tänkt vid sitt urval, detta för att ge en bild över i vilken 

omfattning de kan motsvara andra grupper av människor. Vidare skriver författaren (2008) att 

det ofta är oklart hur analysen har gått till vid kvalitativa studier, vilket kan bidra till bristande 

genomskinlighet. I vår studie har vi utförligt motiverat varför vi valde just våra respondenter.  
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Vi har även så utförligt som möjligt beskrivit hur vi har gått tillväga i analysen av vårt 

material, för att våra slutsatser ska vara så tydliga som möjligt.   

  

För att visa på äkthet är det enligt Bryman (2008) fem kriterier som ska uppfyllas i studien. 

Den första är om studien ger en rättvis bild av respondenternas uppfattningar och åsikter, 

vilket vi i vår studie anser att vi uppnått då respondenterna erbjudits att ta del av vår färdiga 

resultatdel, och då båda författarna varit delaktiga vid samtliga intervjutillfällen samt vid 

analysarbetet av materialet. Genom att vi har varit två personer minskar risken för subjektiva 

och felaktiga tolkningar, då vi har kunnat lyfta en diskussion kring vår tolkning av materialet. 

Den andra är om studien hjälper de personer som intervjuats att få en större förståelse för den 

sociala miljö de lever i samt sin situation, vilket vi hoppas nå genom att de som deltagit i 

studien kommer att få ta del av vårt slutliga resultat. Den tredje är om studien har bidragit till 

att respondenterna har fått en bättre bild av hur andra personer i samma miljö kan uppleva 

saker. Vi hoppas att våra respondenter kommer att få detta genom att de kommer att få ta del 

av studien och vårt färdiga resultat. Den fjärde är om studien har gjort att intervjupersonerna 

kan förändra sin situation, vilket vi hoppas då respondenternas upplevelser i sin tur kan ge 

synpunkter som kan utveckla kontaktmannaskapet i verksamheterna. Den femte är om studien 

har gjort att intervjupersonerna har fått utökade möjligheter till att utföra de åtgärder som 

krävs, vilket vi hoppas då vår studie belyser bra åsikter och synpunkter på hur de tycker att 

kontaktmannaskapet fungerar samt möjliga förbättringar.    

6.9 Metoddiskussion   

I föreliggande studie har materialet samlats in med hjälp av individuella semistrukturerade 

intervjuer. Att genomföra intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett hantverk som 

ställer krav på intervjuaren, då det är intervjuaren som är forskningsverktyget för att nå 

kunskap av kvalité. En aspekt som bör beaktas vid intervjuer som datainsamlingsmetod är den 

så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att respondenten kan påverkas av personen som 

ställer frågorna (Bryman, 2008). I vårt fall har vi ingen anledning att tro att våra respondenter 

har blivit påverkade av oss två som intervjuare, men det är dock inget vi kan garantera med 

säkerhet och det är därmed något som vi har varit medvetna om.   

  

Ett alternativ till vårt val av individuella intervjuer hade varit att använda oss av 

fokusgruppsintervjuer. Denna metod har enligt Bryman (2008) fokus på ett speciellt tema som 

studeras närmare, och man är intresserad av det som framkommer i samspelet mellan 
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respondenterna i gruppen. Valet av att inte använda oss av fokusgruppsintervjuer grundar sig 

på att det kan uppstå gruppeffekter, vilket betyder att respondenterna påverkar varandra samt 

att någon tar över samtalet. Respondenterna kan även genom denna metod sluta tänka kritiskt 

om de påverkar varandra till gemensamma åsikter (Bryman, 2008).   

  

I studien har sammanlagt sex respondenter intervjuats vilket ansågs vara acceptabelt utifrån 

vår tidsram och då antalet respondenter som krävs i en studie ska utgå från det som är syftet 

med studien. Ibland kan det också vara gynnsamt att ha färre respondenter så att man istället 

kan fokusera mer på att iordningställa intervjuerna samt genomföra en bra analys av 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Flera intervjuer hade emellertid kunnat stärka 

studiens tillförlitlighet samt kunnat bidra till i ett fylligare resultat. Vi anser dock att 

intervjuerna gav god och tillräcklig information för att vi vidare skulle kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar.   

  

I föreliggande studie var syftet att undersöka respondenternas subjektiva upplevelser och 

därmed föll det sig naturligt att utgå från en kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsresultat är 

dock inte möjliga att generalisera till en hel population (Bryman, 2008). För att komma i 

kontakt med våra respondenter gjorde vi även ett bekvämlighetsurval. Bryman (2008) 

förklarar att en kritisk aspekt med denna urvalsstrategi är att resultatet för studien blir omöjligt 

att generalisera till populationen. Vi är medvetna om att det resultat vi fått fram i vår studie 

inte kan generaliseras till hela populationen, och det har inte heller varit syftet med studien. Vi 

hoppas däremot att respondenternas medverkan i studien kan ge en inblick över hur 

kontaktmannaskapet kan upplevas i praktiken, samt att vårt resultat kan bidra med synpunkter 

som förhoppningsvis kan utveckla kontaktmannaskapet i verksamheterna.  

  

En ytterligare kritisk aspekt med att vi gjorde ett bekvämlighetsurval, då enhetscheferna valde 

ut lämpliga respondenter till att medverka i studien, skulle kunna vara att de har valt ut 

respondenter som de ansåg var fördelaktiga för deras verksamhet. Vår uppfattning är dock att 

vårt resultat visar på både styrkor och svagheter med ett kontaktmannaskap utifrån samtliga 

hemtjänstgrupper.   
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6.10 Etiska överväganden     

Vi utgick i vår studie från följande forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer har alla 

formulerats av Vetenskapsrådet (www.codex.vr.se).   

  

Det första steget i rekryteringen av respondenter skedde via e-post kontakt med 

enhetscheferna på de utvalda distrikten. För att följa de etiska kraven informerade vi noga om 

studien och dess syfte i vårt e-brev, samt att vi ville komma i kontakt med personal inom de 

valda hemtjänstgrupperna. I e-brevet bifogade vi även informationsbrevet (se bilaga 3) där det 

tydligt framgår information om studiens syfte, hur genomförandet av intervjuerna kommer att 

gå till, samt om samtycke, konfidentialitets och nyttjandekravet. När vi sedan kommit i 

kontakt med respondenter för vår studie delade vi vid genomförandet av intervjuerna ut 

informationsbrevet med vårt syfte med studien, samt dessa etiska principer. Genom detta gav 

vi respondenten en möjlighet att läsa igenom brevet ytterligare en gång och även ställa frågor 

om de fann informationen oklar. Respondenterna informerades via brevet om att deltagande i 

vår studie var frivillig och att om de önskade kunde välja att avbryta sin medverkan när som 

helst. Det framgick även information om att intervjuerna skulle spelas in med hjälp av en 

diktafon och att vi sedan skulle transkribera de svar som vi fått in, samt att de skulle få 

möjligheten till att ta del av den färdiga resultat delen om de önskade. Respondenterna 

informerades vidare om att de i vår studie kommer att vara anonyma och att de uppgifter som 

de lämnar in kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Respondenterna 

informerades även om att de resultat som studien kommer fram till kommer att presenteras 

under FoU-marknaden som är en forsknings- och utvecklingsdag anordnad av Högskolan 

Dalarna, samt att Falu kommun kommer att få ta del av studien. Slutligen så informerades 

samtliga respondenter även muntligt om studien och de kriterier för konfidentialitet, som satts 

upp vid intervjutillfället. Vi har fått in muntligt samtycke vid intervjutillfället från samtliga 

respondenter, och vi har valt att inte redovisa vilka enheter som deltog i studien.  

  

  

  

  

  

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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7. Resultat   

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material, det vill säga det resultat som vi kommit 

fram till genom analys av våra intervjuer. Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer 

resultatet presenteras genom två överordnade teman, vilka är Brukare i centrum och 

Kontaktmannaskap i praktiken. Resultatpresentationen kommer att lyfta fram citat från våra 

respondenter som varvas med tydligt förklarande texter, för att ge en ökad förståelse av vad 

som framkommit under intervjutillfällena, och även för att stärka studiens tillförlitlighet. Vi 

kommer i resultatet att benämna respondenterna med ”Ip 1”, ”Ip 2” etc.  

  

Vi kommer att inleda resultatavsnittet med en presentation av våra respondenter, som vi anser 

kan ha relevans för vårt resultat.  

7.1 Respondenternas erfarenhet av kontaktmannaskap  

Respondenterna i vår studie har arbetat inom hemtjänsten mellan 8- och 16 år. Samtliga har 

tidigare arbetat på särskilt boende under många år, vilket gör att de har en gedigen erfarenhet 

av att arbeta med kontaktmannaskap. Det framkommer dock att arbetet med 

kontaktmannaskap skiljer sig mellan hemtjänsten och särskilt boende. Respondenterna i 

studien är vid intervjutillfället kontaktmän till mellan två och sex brukare. Fyra av de sex 

respondenterna har ett delat ansvar över sina brukare med en till kontaktman, medan de övriga 

två respondenterna har ett ensamt ansvar över sina brukare. Samtliga respondenter har fått 

information om vad som ingår i uppdraget som kontaktman utifrån Falu kommuns rutiner. I 

samtliga fall har respondenterna fått information skriftligt via ett dokument med ett flertal 

punkter om vad som ingår i uppdraget som kontaktman samt vilket ansvar det innefattar (se 

bilaga 2).   

7. 2 Brukare i centrum    

Under vårt analysarbete har det under detta överordnade tema växt fram tre subteman vilka är:  

kontinuitet, relationer samt framgångsfaktorer.   

7.2.1 Kontinuitet     

Respondenterna i samtliga intervjuer är eniga om att det är viktigt att arbetet med brukarna 

bygger på kontinuitet, och att det är en viktig aspekt både för brukarna och personalen:  
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Det ser lite olika ut från dag till dag. Men vi försöker jobba med kontinuiteten så att de 

[kunderna] ska slippa hur många som helst på en dag. Vi försöker lägga det så (Ip 6).   

Sen är det ju jätteviktigt att om man jobbar 7 till 16 och så har en person flera besök så är det 

jätteskönt att man får komma till samma kund för då har man ju lite mer sammanhängande vad 

man pysslar med, vad man har sagt och vad man har lovat. Så det försöker vi ju att göra (Ip 2).  

Att säkerhetsställa så att trygghet och kontinuitet skapas är även en central del i Falu 

kommuns gemensamma värdegrund och värdighetsgarantier. Det framgår vidare i en intervju 

att kontinuitet är en viktig faktor för att kunna involvera brukaren:  

Hon säger också så ”Åh det är så bra när du kommer för då är det någon som jag känner igen” 

och det märker jag att hon gör. Och sen så är det också så att jag märker ju av att när jag får 

mina att de blir delaktiga på ett annat vis […]. Säkert av att de vet att ”det här och det här” kan 

vi göra (Ip 3).   

Citatet ovan belyser det faktum att brukaren genom hög kontinuitet kan få en ökad delaktighet 

på olika sätt. En aspekt för att uppnå hög kontinuitet som framkommer är att man är en mindre 

grupp personal som arbetar kring brukarna:  

Vi är ju uppdelade i två grupper för att kunna gå till våra kontaktpersoner oftare, för annars blir 

det sådant brett spektrum av människor. Så det ska ju underlätta att man möter dem oftare (Ip 

2).   

Ja, det är faktiskt hög kontinuitet i och med att, för det bygger ju på att det är en liten grupp 

personal som har hand om kunderna. Det är ju det, för det är ju många som säger ”Att nu 

kommer du som nummer 30”, att de har träffat så många nya. Och så kan det ju bli faktiskt, 

men om det är en liten grupp så blir det ju inte så (Ip 6).   

Att personalen är uppdelade i mindre grupper underlättar därmed kontinuiteten i arbetet med 

brukarna, då stora grupper kan innebära att brukaren får möta flera olika personer under 

dagen. En ytterligare aspekt som framkommer i intervjuerna är att personalgrupperna är 

uppdelade utifrån geografiska områden, vilket i sin tur förbättrar kontinuiteten i arbetet med 

brukarna. Större delen av respondenterna upplever att de har en hög kontinuitet i arbetet med 

de brukare de är kontaktmän åt:  

Som det ser ut för mig så kan jag säga att jag är väldigt priviligierad på det här stället […]. Jag 

har dem nästan alltid varje besök de har, de dagarna jag jobbar. Så jag har det väldigt bra, jag 

kan absolut säga att för mig är det en stor kontinuitet med alla mina kunder som jag har när det 

gäller kontaktmannaskapet (Ip 3).   

Ofta gör jag ju det. Kanske inte alla tre kunder, men alltid någon när jag jobbar. Så är det ju. 

Sen har vi mindre tid ute då som planerare, men när jag jobbar så träffar jag nästan alltid två av 

kunderna i alla fall (Ip 1).   
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Ja nu är ju jag planerare då så jag styr det där lite så jag ser ju till att jag kommer dit […]. Så när 

jag inte sitter på kontoret så träffar jag mina kunder. Det styr jag upp liksom att jag gör. Men det 

kan ju bli perioder att jag bara jobbar på kontoret och då träffar jag ju inte kunderna (Ip 6).   

Det framkommer utifrån detta att om man är exempelvis planerare, att man har andra 

arbetsuppgifter utöver, så kan det även skilja sig i hur ofta man möter sina brukare. Det visar 

även på att personalen kan ha olika förutsättningar till att kunna skapa en kontinuitet i arbetet 

med brukarna.   

7.2.2 Relationer   

Ett arbete som bygger på kontinuitet genererar en möjlighet till goda relationer mellan 

personal och brukare, vilket i sin tur leder till ett omsorgsarbete som bygger på kvalité. En av 

respondenterna belyser detta:  

Och det blir ju också att man får en bra alltså relation, det blir liksom ett proffsigt sätt att 

arbeta.  
(Ip 4).   

I intervjuerna lyfter några av respondenterna även fram att relationen mellan personal och 

brukare är en viktig aspekt i uppdraget som kontaktman:  

Fördelarna är väl att det kan skapa en trygghet, att man vet vem det är man kan vända sig till. Är 

det samma personer som gör de här uppföljningarna [genomförandeplaner], så vet man ju också 

hur det har varit tidigare och det är lättare att se förändringar (Ip 5).   

Ja, det viktigaste tycker jag är att man känner att man har en bra kontakt eller relation, att man 

trivs med den [kunden] och att den trivs med mig och känner sig trygg med (Ip 6).   

Citaten ovan belyser att respondenterna upplever att goda relationer genererar en känsla av 

trygghet hos brukarna. En av respondenterna konstaterar även att detta är en av de fördelar 

som ett kontaktmannaskap kan ge:   

Men att det är bra med kontakten det är det ju, att kunden känner att av alla de här som vimlar 

förbi så har jag någon som jag kan ta upp saker med, att de liksom, det måste de veta. ”Vem är 

det jag vänder mig till egentligen, och ska jag behöva säga det 30 gånger nu eller?”. (Ip 6).   

En respondent uttrycker vidare att det i sin tur även leder till att brukarna kan göra sina röster 

hörda och att de kan vara med och påverka sin situation:  

Det är ju de att man ska knyta lite närmare band så att om man som kund kanske känner att 

man vill dela med sig av problem, tankar och funderingar […]. Att det är lite mer, att det inte 

bara är hjälpen som kommer. Att man inte känner att man blir nedvärderad eller motsagd utan 

att man kan säga vad man tycker och tänker utan att det ska kännas obehagligt efteråt (Ip 2).   
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Citaten ovan belyser därmed att det kan underlätta för brukarna att uttrycka sina tankar och 

åsikter, om de har en god relation till sin kontaktman.   

  

7.2.3 Framgångsfaktorer   

För att skapa ett sådant bra och fungerande kontaktmannaskap som möjligt så framgår det i 

intervjuerna att det är av vikt att man som kontaktman ser sitt kontaktmannaskap som ett 

viktigt uppdrag, samt att man innehar kompetens och engagemang i arbetet med brukarna. Ip 

3 belyser detta:   

Det är viktigt att de [kunderna] känner liksom, att jag själv känner att mitt uppdrag är viktigt. 

Att jag har engagemang i det jag gör, att jag har kompetens med det jag gör.   

En annan viktig del i kontaktmannaskapet är att man som kontaktman är medveten om sitt 

ansvar:   

Men det är ju också mycket hur jag som personal är, att jag tar på mig det ansvaret att jag 

liksom, om jag är kontaktman för någon då ska jag ju ta på mig det ansvaret (Ip 1).   

Majoriteten av respondenterna upplever att de är medvetna om vilket ansvar som förväntas av 

dem i uppdraget som kontaktman, men det framkommer även att en av respondenterna hade 

önskat att ansvaret kunde ha varit tydligare från början:   

Ja det skulle kanske vara lite mer information om uppdraget […]. Det är väl det. Mer 

information om vilka uppgifter en kontaktman har från början (Ip 4).   

Majoriteten av respondenterna upplever därmed att deras kontaktmannaskap fungerar bra, 

men även att det ibland skulle behövas en tydligare genomgång från början av vad som ingår i 

ansvaret som kontaktman. Ip 6 belyser även det faktum att personalen ibland inte tar till sig 

ansvaret, trots att de skrivit på det papper där det framgår vilket ansvar som ingår i rollen som 

kontaktman: ”jag tror ju att det är att de inte tar till sig [..] fast när man har skrivit på det här 

pappret med kontaktmannens uppgifter, då har man liksom tagit på sig det ansvaret tycker 

jag”. Det framkommer vidare att det ingår i kontaktmannens ansvar, att försöka involvera 

brukarna:  

Det är det här lilla extra som är kontaktmannens ansvar. Alla som jobbar här ska ju känna att det 

är på det viset. Att man hjälper dem och att de är delaktiga och att man inte går över huvudet på 

kunderna (Ip 2).   

Andra centrala aspekter som respondenterna upplever vara viktiga i ett kontaktmannaskap är 

ett bra bemötande, respekt och att man är lyhörd:  
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Bemötandet är oerhört viktigt när man liksom är hos sin kund, och då bygger ju det på respekt 

för jag menar det har ju med den personliga integriteten att göra. Så det är jätteviktigt. Det får 

man absolut lov att tänka på. Att man aldrig klampar över någon liksom (Ip 6).   

Att man liksom är lyhörd till dem hela tiden så att man lyssnar på dem […] att jag inte gör 

allting, att jag inte tar ifrån dem allting. Utan att man märker att det de kan själv måste de 

liksom få behålla och göra själv […] för att det ökar deras självförtroende också, att de känner 

att de får göra saker själv (Ip 5).   

Men det viktigaste är att man pratar med kunden […] alltså kunden har sitt självbestämmande 

så den har absolut sin fulla rätt till att få säga vad den vill och liksom hur den vill ha sin hjälp 

[…] utan jag måste alltså bara lyssna och fråga ”hur vill du ha det?”, ”hur vill du att jag ska 

göra det här?”. Okej, då gör jag så (Ip 3).   

Det framgår därmed i citaten ovan att om man som kontaktman tar hänsyn till dessa centrala 

aspekter, så kan det i sin tur även främja brukarinflytande. De aspekter som respondenterna 

finner vara viktiga i uppdraget som kontaktman kan i sin tur kopplas till de rutiner för 

kontaktmannaskap som Falu kommun formulerat (se bilaga 1).   

7.2.4 Sammanfattning av brukare i centrum  

Det resultat som framkommer under temat brukare i centrum är att personalen upplever att 

kontinuitet är en central och viktig del i kontaktmannaskapet, samt i relationsarbetet med 

brukarna. Temat åskådliggör att ett kontaktmannaskap kan generera goda relationer mellan 

brukare och personal, samt att goda relationer kan skapa en upplevelse av trygghet för 

brukaren, som i sin tur kan leda till ett ökat brukarinflytande. Det är även viktigt att man som 

kontaktman innehar kompetens, ett gott bemötande och att man är medveten om vilket ansvar 

som ingår i uppdraget. Det framgår att dessa faktorer är betydande för att ett 

kontaktmannaskap ska fungera så framgångsrikt som möjligt.  

7. 3 Kontaktmannaskap i praktiken   

Under vårt analysarbete har det under detta överordnade tema växt fram tre subteman vilka är: 

möjligheter och redskap, hinder samt förbättringsområden.   

7.3.1 Möjligheter och redskap   

Det framgår i intervjuerna att majoriteten av respondenterna upplever att deras 

kontaktmannaskap fungerar bra i praktiken. Ip 6 uttrycker att det handlar mycket om vilka 

brukare man är kontaktman åt samt vilken kontakt man har till brukarens anhöriga:   
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Ja jag tycker ju att det är bra, för vi har liksom fått rätt kunder känner jag så, det fungerar bra 

för de vi har där har vi liksom kontakt med anhöriga också […] vi har liksom, känner ju dem 

och vet vilka anhöriga det är och att situationen är okej runt om.    

Kontaktmannaskap utifrån Falu kommuns rutiner (se bilaga 1) syftar till att säkra brukarens 

och dess anhörigas rätt till delaktighet och inflytande samt att kontaktmannen ska vara en länk 

mellan brukare och verksamheten. Det framkommer att samtliga respondenter upplever att ett 

kontaktmannaskap kan möjliggöra fördelar både för brukarna och personalen. Ip 5 lyfter fram 

detta:   

Kontaktmannaskapet är bra, det är det. Jag tror att det är bra för både kunder och för oss som 

jobbar och att man kanske känner ett större ansvar för de man är kontaktperson åt. Man tar del 

av verksamheten på ett annat sätt. För kunderna så tror jag att det skapar en trygghet men även 

för de anhöriga, att de vet var de ska vända sig.   

Respondenterna belyser även det faktum att det är kontaktmannen som ska vara brukaren 

behjälplig med kontakter runtomkring brukaren:  

Det vi försöker med är väl att kontaktmannen ska ha kontakt och träffa kunden så ofta som 

möjligt och vara länken mellan verksamhet, anhörig och kund så att säga (Ip 2).   

Att de kan känna sig trygga i att de vet vem som de kan ta kontakt med om det är några 

problem eller vad det än är. Att de vet att kontaktmannen hjälper dem med det, vad det än 

skulle vara så tar man ju alltid liksom, tar man det dit (Ip 1).   

Citaten ovan visar på att kontaktmannen även ska vara länken mellan brukare och 

verksamheten, vilket möjliggör för brukarna att känna en trygghet i vem de kan vända sig till. 

Respondenterna upplever vidare att genomförandeplanen, som kontaktmannen ska gå igenom 

tillsammans med brukaren, genererar en möjlighet för brukaren att utöva inflytande:  

Om man har gjort en genomförandeplan så går man alltid igenom den och ser om de är nöjda 

med den eller om det är något de vill ändra. Sen så har de ju inflytande i viss mån på när och 

hur och av vem insatserna ska utföras av (Ip 1).   

En ytterligare möjlighet till inflytande för brukaren som framkommer är genom de samtal 

personalen har tillsammans med brukaren:   

Sen har vi som kundsamtal […] och där har de rätt till att ta upp precis allting och de har 

rätt till att berätta fel och klagomål. De har rätt till allting och säga precis allt (Ip 3).   

Både genomförandeplanen och kundsamtalen är därmed två tillvägagångssätt där brukaren ges 

möjlighet till att vara delaktig i det som rör deras egen situation och insatser. 

Genomförandeplanen ska ses över två gånger per år, och det kan även initieras av brukaren 

själv om de uttrycker att något behövs ändras på.   
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7.3.2 Hinder   

Ett kontaktmannaskap kan, som vi tidigare nämnt, bidra till ett flertal möjligheter och fördelar 

i arbetet med brukarna, men respondenterna upplever även att det finns en rad olika hinder att 

ta hänsyn till i arbetet med kontaktmannaskap. Ett tydligt hinder som framkommer är bristen 

på resurser som råder inom verksamheterna:   

Men det är ju jättesvårt, för jag sitter ju och planerar så jag kan ju se att vi har jättelångt kvar. 

Det vore skillnad om vi inte behövde hålla budgeten, den måste vi ju hålla också (Ip 2).   

Jag har faktiskt ingen lösning för att det är ekonomi som styr vår verksamhet och pengarna de 

blir aldrig mer, så är det ju. Det är ju skattepengarna som styr och då får vi göra så gott vi kan 

utifrån de förutsättningar vi har (Ip 1).   

Alltså det är väl så att vi skulle väl önska att vi hade en större kontinuitet hos våra kunder, att 

jag som kontaktman kom på besök oftare men utifrån de resurser som vi har så är det inte 

möjligt i dagsläget (Ip 5).   

Ip 2 belyser även det faktum att då det finns bristande resurser i verksamheterna så är 

kontaktmannaskapet inte något som prioriteras: ”Det är ju tajt och då måste man ju se till det 

bästa för planeringen, och det är ju tyvärr så att kontaktmannaskapet då kommer lite för långt 

ner”. Trots bristen på resurser så framkommer det av respondenterna att man gör så gott man 

kan utifrån de förutsättningar som finns. Respondenterna upplever även att det ibland finns 

svårigheter med att planera besöken så att personalen får möta de brukare som de är 

kontaktmän åt:    

Nackdelar är det ju ibland i planeringen att det inte fungerar att planera optimalt efter 

kontaktmannaskapet, det är många faktorer som spelar in. Då blir det ju, då kan man höra det 

av personalen att ”jag får aldrig gå till mina kontaktpersoner” (Ip 1).   

Om det kommer in någon ny kund då är det ju den kontaktmannen som har minst antal kunder 

som vi brukar fylla på då, att de får en ny kund. Då kan det ju vara en bit ifrån så ibland blir det 

svårt just med kontinuiteten. Både kontinuiten och att få komma till sina kontaktpersoner och 

så (Ip 3).   

Jag tror att de flesta i personalen upplever att man träffar sina kontaktpersoner lite för sällan, 

men när vi planerar så måste vi i första hand planera efter en ekonomisk fördelaktig resväg så 

att säga […]. Och då ibland så blir det lite mer sällan att man får träffa sina kontaktpersoner (Ip 

5).   

Dessa citat åskådliggör att det finns hinder och svårigheter i arbetet med kontinuiteten mellan 

kontaktmännen och deras brukare, och att en högre kontinuitet ibland önskas.  Detta kan i sin 

tur bli ett hinder för möjligheterna till brukarinflytande, då relationen mellan kontaktmannen 

och brukaren kan bli påverkad av den bristande kontinuiteten. Ett annat hinder som 
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respondenterna uttrycker är om relationen mellan personal och brukare inte fungerar. Det kan 

då vara svårt för brukaren att uttrycka åsikter och synpunkter kring sin situation, om de inte 

känner sig trygga i relationen. Ip 2 belyser detta:  

Det kan ju vara att de står i beroendeställning till oss och det kanske inte är så kul. Ibland 

kanske man inte orkar säga det, att man inte tycker om någon. Men det är ju helt normalt 

egentligen att man inte går ihop med alla och det är ju viktigt att det fungerar ganska bra med 

kontaktmannaskapet, att det ska kännas tryggt och bra.    

Då man som kontaktman ska skapa goda relationer till brukaren blir det ett hinder till att få ett 

bra och fungerande kontaktmannaskap, om relationen inte fungerar. Det är även viktigt för 

personalen att ha i åtanke att relationen alltid är asymmetrisk, då brukaren står i en 

beroendeställning gentemot personalen, vilket i sin tur kan påverka deras möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och synpunkter. Respondenterna lyfter att ibland fungerar inte relationen 

mellan kontaktmannen och brukaren av olika skäl, men att det då ska finnas möjlighet för dem 

att byta.  

7.3.3 Förbättringsområden  

I Falu kommuns rutiner för kontaktmannaskap framgår det att brukaren ska få en fördjupad 

kontakt med två personal i arbetsgruppen. Att ha ett delat ansvar över brukaren med 

ytterligare en kontaktman är även något som respondenterna upplever som en viktig faktor:   

Det håller inte att vara själv för skulle det vara så att det är en kund som behöver ganska 

mycket kontaktmannaskapstid och den kontaktmannen blir sjuk, så håller det ju inte. Då måste 

man ju vara flera (Ip 3).   

Majoriteten av respondenterna har ett delat ansvar över sina brukare men det framgår också att 

två av respondenterna vid intervjutillfället har ett ensamt ansvar över sina brukare:  

Kanske att vi varit två kontaktmän att dela på ansvaret, att ha någon att bolla med (Ip 4).   

Det är väl det vi just nu arbetar på att vi måste bli fler personer så att vi inte är ensamma, här i 

alla fall. Det är väl det som är absolut prio ett, att vi inte är ensamma på dem (Ip 3).   

Att ha ett ensamt ansvar som kontaktman för sina brukare upplever respondenterna därmed 

som en nackdel och att det är något som bör förbättras. Det framkommer även av Ip 2 att 

personalen behöver arbeta på att bli bättre på att hjälpa och stötta varandra i gruppen:  

Att vi kanske orkar stötta varandra mer. Att man till exempel säger att ”jag tar det där för jag 

har inget att göra, om du behöver göra något med din kontaktperson”. Det kan vi alltid jobba 

på, att vi blir bättre på att stötta varandra. Det tycker jag väl att vi kan jobba med faktiskt.    
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Citatet ovan belyser det faktum att det ibland önskas mer stöd från de övriga i 

personalgruppen i arbetet med brukarna. Ip 6 uttrycker även att kontaktmannaskapet kan 

förbättras i att personalen uttrycker sitt missnöje i relationen, gällande ansvaret samt att man 

fördelar brukarna på ett bra sätt:   

Och sen är det ju att man verkligen ser till att personalen tar sitt ansvar, att de är klar över sin 

uppgift, det är också jätteviktigt, att de vet. Och att man kan säga om man inte tycker om den 

man är kontaktman åt, att det inte fungerar mellan dem. Att man inte har för många och för 

krävande. Vi försöker ju […] att man fördelar kunderna lite bland personalen också, så att det 

blir lite lika ansvar.     

Det finns därmed förbättringar som bör beaktas utifrån olika områden i kontaktmannaskapet, 

för att få ett sådant bra och fungerande kontaktmannaskap som möjligt. Förbättringarna kan i 

sin tur bidra till en bättre arbetssituation för personalen samt öka möjligheten till 

brukarinflytande.    

 

7.3.4 Sammanfattning av kontaktmannaskap i praktiken  

Det resultat som framkommer under temat kontaktmannaskap i praktiken är att det finns 

hinder i praktiken som kan komma att påverka personalen att kunna uppnå det som är syftet 

med kontaktmannaskapet, utifrån Falu kommuns rutiner för kontaktmannaskap (se bilaga 1). 

Respondenterna upplever dock överlag att det fungerar bra i arbetet med kontaktmannaskapet, 

utifrån de förutsättningarna som finns i verksamheterna. Temat åskådliggör vidare att 

respondenterna upplever att ett kontaktmannaskap kan generera ett flertal möjligheter på 

många områden, både för personalen samt brukarna. Temat belyser även att det finns vissa 

förbättringsområden såsom ansvarsfördelning och att stötta varandra i arbetsgruppen, som 

skulle kunna utveckla kontaktmannaskapet och göra det bättre i praktiken, både för 

personalen och för brukarna.   
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8. Diskussion  

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hemtjänstpersonalen inom Falu 

kommuns upplevelser av att arbeta med kontaktmannaskap, vilka faktorer de anser är av 

betydelse för ett fungerade kontaktmannaskap samt vilka hinder och möjligheter de upplever i 

sitt arbete med kontaktmannaskap. Studien har vidare undersökt hur hemtjänstpersonalen 

upplever att ett kontaktmannaskap kan möjliggöra brukarinflytande. Resultatet visar på 

hemtjänstpersonalens upplevelser av både hinder och möjligheter i arbetet med 

kontaktmannaskap. Därtill visar resultatet på hur ett fungerande kontaktmannaskap kan 

möjliggöra brukarinflytande. Det empiriska materialet kommer vi i detta kapitel analysera och 

diskutera i förhållande till vår teoretiska ram samt relevant forskning.  

8.1 Betydande faktorer   

Personalen inom hemtjänsten i Falu kommun upplever att det finns ett flertal faktorer som är 

av betydelse för att ett kontaktmannaskap ska fungera så optimalt som möjligt i praktiken. De 

faktorer som lyfts fram är ett gott bemötande, respekt och att man är lyhörd. Det framgår 

vidare att respondenterna finner det angeläget att man som kontaktman ser sitt 

kontaktmannaskap som ett viktigt uppdrag och att man har kompetens och engagemang i sitt 

arbete. Detta är i linje med vad Dahlberg (2013) skriver, att det är viktigt att personalen är 

kunnig och kompetent inom området. Författaren (2013) skriver vidare att det är viktigt att 

personalen har tillräckligt med tid för att kunna skapa en relation som bygger på kontinuitet.   

  

Kontinuitet är något som även personalen inom hemtjänsten i Falu kommun upplever vara en 

betydande faktor både i arbetet med de äldre samt i kontaktmannaskapet. Detta går i sin tur att 

koppla till det Birge Rönnerfält et al., (2010) skriver är målet med ett kontaktmannaskap inom 

verksamheterna, att arbetet med de äldre ska bygga på kontinuitet, vilket betyder att brukaren 

ska möta så få olika personal som möjligt. Vår studie visar att respondenterna upplever att 

kontinuiteten kan innebära fördelar för både personalen och brukarna, då arbetet med 

brukarna blir mer sammanhängande. Det framkommer även att respondenterna försöker att 

arbeta med kontinuiteten för att brukarna ska slippa möta allt för olika personal vid besöken, 

såsom att personalen är uppdelade i mindre grupper samt arbetar utifrån geografiska områden.   

  

Vår studie visar vidare att ett arbete som bygger på kontinuitet i sin tur kan bidra till ett arbete 

som bygger på goda relationer. Att bygga upp en god relation mellan omsorgstagaren och 
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omsorgsgivaren är även en central faktor i kontaktmannaskapet (Birge Rönnerfält et al., 2010; 

Downing & Hatfield, 1999). Respondenterna i studien upplever att en god relation till 

brukaren kan frambringa en känsla av trygghet hos brukarna, som i sin tur kan bidra till ett 

ökat förtroende sinsemellan. Att ett kontaktmannaskap bygger på goda relationer är betydande 

för att brukaren i sin tur ska kunna känna förtroende till sin kontaktman (Birge Rönnerfält et 

al., 2010; Crafoord, 1991).  

8.2 Hinder för kontaktmannaskap  

Det framgår i studien att ett kontaktmannaskap kan innebära ett flertal möjligheter för både 

personal och brukare. Majoriteten av respondenterna upplever att kontaktmannaskapet över 

lag fungerar bra utifrån kommunens rutiner för kontaktmannaskapet. Trots detta så kantas 

kontaktmannaskapet av en rad hinder. Det framgår i studien att ansvaret som ingår i uppdraget 

som kontaktman ibland kan vara ett otydligt område, vilket kan leda till att det blir svårt för 

personalen att veta vilket ansvar som förväntas av dem. Detta går i linje med det som Birge 

Rönnefält et al., (2010) skriver; att personal inom hemtjänsten ofta uppfattar sitt 

kontaktmannaskap som oklart då arbetsuppgifterna är otydliga samt att de inte vet vilka 

förväntningar och vilket ansvar de har på sig i rollen som kontaktman. Majoriteten av 

respondenterna upplever dock att de är medvetna om vilket ansvar som förväntas av dem i 

uppdraget som kontaktman, men det framkommer även att en av respondenterna hade önskat 

att ansvaret kunde ha varit tydligare från början. Falk et al., (2001) skriver att det i ett 

kontaktmannaskap är grundläggande att det finns klara mål och en gemensam vision samt 

tydliga ansvarsområden, för att ett kontaktmannaskap ska kunna fungera på bästa möjliga sätt.  

  

Ett hinder inom kontaktmannaskapet som tydligt framkommer av respondenterna är bristen på 

resurser i verksamheterna, vilket påverkar dem i det dagliga arbetet med brukarna. 

Respondenterna lyfter att det finns svårigheter med att upprätthålla en kontinuitet i relationen 

mellan kontaktmännen och brukarna. Även Falk et al., (2001) rapporterar att brukare och 

deras anhöriga ofta uttrycker att kontakten med personalen skedde alltför sällan. Författarna 

(2001) menar vidare att brukarna samt deras anhöriga på så sätt anser att kontaktmannens 

funktion blir oklar. Det respondenterna belyser som orsaker till den bristande kontinuiteten är 

bland annat att det finns svårigheter med att planera besöken, så att personalen får möta de 

brukare som de är kontaktmän åt i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt kan detta i sin 
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tur bli ett hinder för möjligheterna till brukarinflytande, då relationen mellan kontaktmannen 

och brukaren kan bli påverkad av den bristande kontinuiteten.   

  

Ett ytterligare hinder för kontaktmannaskapet som lyfts i studien är om relationen mellan 

brukaren och kontaktmannen sinsemellan inte fungerar. Det kan då bli problematiskt om 

brukaren inte känner sig trygg i relationen, då det kan hindra dem från att uttrycka åsikter 

kring sin situation om denne inte känner ett förtroende för sin kontaktman. För att brukarna 

ska uppleva att de kan vara med och påverka är en avgörande faktor att de känner förtroende 

för personalen, då det in sin tur skapar en trygghet hos brukaren (Socialstyrelsen, 2015). 

Respondenterna nämner även att brukaren alltid står i en beroendeställning gentemot 

personalen och att de ibland inte orkar uttrycka sina åsikter och synpunkter, vilket går att 

koppla till det Dahlberg (2013) skriver är problematiskt med att utöva inflytande utifrån voice. 

Författaren (2013) menar på att äldre brukare är i en beroendeställning vilket kan leda till att 

det är svårt för dem att framföra klagomål samt att de har nedsatt funktionsförmåga, vilket 

begränsar deras möjlighet till inflytande än mer.  

8.3 Möjligheter till brukarinflytande  

Ett verktyg för att öka möjligheten för brukaren att påverka det vardagliga mötet inom 

hemtjänsten samt få inflytande över sin vardag kan vara att använda sig av kontaktmannaskap 

(Birge Rönnerfält et al., 2010; Socialstyrelsen, 2008). I ett kontaktmannaskap arbetar 

kontaktmannen i det dagliga arbetet självständigt men samtidigt tillsammans med den äldre. 

Brukaren får därmed en möjlighet att påverka och få inflytande över sin omsorg genom en 

dialog med personalen (Birge Rönnerfält et al., 2010; Socialstyrelsen, 2003; Socialstyrelsen, 

2008). Att ett kontaktmannaskap ger möjlighet till ökat inflytande för brukaren och möjlighet 

till att påverka det vardagliga mötet, är något som framgår av respondenterna i studien.   

  

Vi finner i vår studie att respondenterna upplever att hög kontinuitet kan bidra till ökat 

brukarinflytande. Respondenterna uttrycker bland annat att de upplever att brukarna känner en 

trygghet i att de vet vad de kan förvänta sig av sin kontaktman, såsom vad de kan erbjuda vid 

besöken, vilket i sin tur kan bidra till att brukaren känner sig trygg med att utrycka hur 

omsorgen ska utföras. Detta kan kopplas den beskrivning som White och Harris (2013) 

återger kring vad en kontaktman har som uppgift; att den anställde ska skapa en god relation 



 

33  

  

med omsorgsmottagaren, så att tjänsten i sin tur kan utföras efter mottagarens behov i största 

möjliga mån.  

  

Det framgår vidare att respondenterna upplever att goda relationer mellan kontaktmannen och 

brukaren ger brukaren en ökad möjlighet till inflytande, vilket även Falk et al., (2001) nämner 

är en betydande aspekt som kan bidra till att brukaren får ett ökat inflytande över sin situation. 

Några av de aspekter som respondenterna finner vara viktiga i skapandet av goda relationer är 

lyhördhet, respekt samt ett gott bemötande. Detta är i linje med vad Dahlberg (2013) tar upp 

kring tidigare forskning, som visar på att brukare upplever att det finns särskilt viktiga 

aspekter att ta hänsyn till kring deras omsorg, såsom att bli bemött och respekterad som 

människa, att kunna få leva ett vanligt liv med dagliga vanor, samt att få en trygg och säker 

omsorg. Vår tolkning av det som framgår av respondenternas upplevelser är att om man som 

kontaktman beaktar dessa aspekter så kan det i tur främja brukarinflytande.  

  

Respondenterna upplever att skapandet av goda relationer är något som är en av fördelarna 

med kontaktmannaskapet. Genom goda relationer kan de knyta närmare band till brukarna, 

vilket kan öka upplevelsen av trygghet hos brukarna, för att de vidare ska kunna göra sina 

röster hörda och påverka sin egen situation. Att arbeta relationsorienterat är något som kan 

kopplas till det Birge Rönnefält et al., (2010) uppger är syftet med ett kontaktmannaskap, då 

det bygger på att ge den äldre en trygg, personlig och säker omsorg. Falk et al., (2001) nämner 

även att en god relation mellan brukare och kontaktmannen i sin tur kan bidra till att brukaren 

får ett ökat inflytande över sin situation.   

  

Genom att involvera brukarna i det som rör dem så ska det i sin tur kunna leda till en ökad 

känsla av självständighet, vilket är en del i brukarinflytandet (Berg & Persson, 2009; 

Socialstyrelsen, 2000). Ett av de sätt att kunna använda kontaktmannaskap som ett verktyg för 

att involvera brukarna, som respondenterna lyfter, är genom genomförandeplanen och 

kundsamtal. Dessa är två tillvägagångssätt där brukaren ges möjlighet till att vara delaktig i 

det som rör deras egen situation och insatser. Brukarna ges även möjlighet till att uttrycka 

personliga åsikter kring det som rör dem. Detta går att koppla till det som begreppet voice 

innebär; att möjligheten att påverka sker genom deltagande, en dialog och att man tar beslut 

tillsammans. Genom att brukaren blir delaktig och framför sina önskemål och klagomål, har 

de i sin tur möjlighet till att påverka sin egen situation (Börjesson & Karlsson, 2011; 

Dahlberg, 2013).  
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8.4 Slutsatser  

Vi finner i vår studie att ett kontaktmannaskap är ett viktigt verktyg i arbetet med brukarna 

inom hemtjänsten i Falu kommun. Det framkommer i studien att ett kontaktmannaskap kan 

innebära en rad möjligheter för både brukare och personal såsom en ökad trygghet, kontinuitet 

och en närmare relation sinsemellan. Dessa faktorer är i sin tur även betydelsefulla för att 

möjliggöra ett ökat brukarinflytande. Arbetet med kontaktmannaskap försvåras dock när det 

förekommer hinder i form av låg kontinuitet, bristande relationer och otydliga 

ansvarsområden, vilket i sin tur även påverkar brukarens möjlighet till inflytande över sin 

situation. Vi anser att det i Falu kommun finns möjligheter att förbättra förutsättningarna för 

kontaktmannaskap för att vidare förbättra arbetssituationen för personalen, samt omsorgen 

och möjligheterna till brukarinflytande för brukarna.   

  

För att underlätta i det vardagliga arbetet med kontaktmannaskap skulle det vara angeläget att 

organisera arbetet på ett nytt sätt. Genom att se över schemaläggning och bemanning kan 

kontinuiteten säkras och vid bristfälliga relationer mellan kontaktmän och brukare bör 

kontaktmannen bytas ut. Hög kontinuitet kan, som vi nämnt ovan, bidra till att närmare band 

kan knytas mellan brukare och kontaktman. Något som framkommer i resultatet är att det är 

positivt att man är två kontaktmän som ansvarar över en brukare, för att man lättare ska kunna 

planera besöken så att det generar en högre kontinuitet i arbetet med den äldre. Brukarna kan 

på så sätt känna förtroende och trygghet i att uttrycka åsikter kring det som rör dem till två i 

personalen, vilket kan underlätta i det vardagliga arbetet om en av kontaktmännen inte är 

närvarande vid just den tidpunkten då brukaren är i behov av det.   

   

Resultatet visar på att det ansvar som ingår i uppdraget som kontaktman behöver förtydligas. 

Vi finner detta angeläget då det är viktigt för kontaktmännen att vara informerad om vad 

uppdraget innebär, för att de i sin tur ska kunna utföra ett arbete av god kvalité. Det vore att 

föredra att man som kontaktman fick möjlighet till vidare utbildning för att man på så sätt ska 

kunna känna sig tryggare i sin roll som kontaktman.   

  

Avslutningsvis är kontaktmannaskap ett relativt outforskat område som bör studeras närmare. 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka kontaktmannaskap utifrån personalens 

perspektiv. Det vore intressant att undersöka brukarnas upplevelser av kontaktmannaskap för 

att se om de överensstämmer med personalens upplevelser. En annan aspekt skulle vara att 

genomföra denna studie inom ett större geografiskt område såsom i flera kommuner eller 
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inom andra verksamhetsområden såsom särskilt boende, för att på så sätt få ett bredare 

perspektiv på hur kontaktmannaskapet fungerar i praktiken. Det skulle i sin tur kunna bidra till 

ny kunskap som är av betydelse för utvecklingen av kontaktmannaskap samt för förståelsen av 

hur kontaktmannaskap kan bidra till att skapa möjligheter för brukarinflytande.  
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Bilaga 1 - Rutin för kontaktmannaskap  
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Bilaga 2 – Kontaktmannens uppdrag   
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Bilaga 3 - Informationsbrev  
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Bilaga 4 - Intervjuguide   

Bakgrundsfrågor  

• Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten?  

• Hur många brukare är du kontaktman åt?  

• I vilken utsträckning möter du de personer du är kontaktman åt i det vardagliga 

arbetet?  

– Hur ser den kontakten annars ut?  

• Hur ser kontinuiteten ut i ditt arbete med de äldre?  

– Träffar du ofta samma brukare eller är det olika?  

Kontaktmannaskap i praktiken  

• Har du fått information om vad som ingår i uppdraget som kontaktman utifrån Falu 

kommuns riktlinjer?  

– Av vem har du fått informationen och hur? 

– Har du fått någon utbildning för arbetet?  

• Vad är det som ingår i uppdraget som kontaktman? Vad gör ni?   

• Hur tycker du det fungerar att arbeta som kontaktman?  

– Vad fungerar bra respektive dåligt?  

• Vet du vilket ansvar du förväntas ta i ditt dagliga arbete som kontaktman?  

• Anser du att det är möjligt för dig att kunna utföra det som förväntas av dig som 

kontaktman på ett bra sätt?  

– Varför? Vilka är hindren? På vilket sätt?  

• Anser du att du får tillräckligt med stöd i ditt arbete som kontaktman?  

– Får ni handledning i arbetet?  

– Finns det tid för egen reflektion över arbetet?  

Brukare i centrum  

• Vilka möjligheter kan ett kontaktmannaskap ge brukaren?  

• Finns det några nackdelar för brukaren?  

• Planerar och organiserar ni arbetet tillsammans med brukaren?  

– I så fall på vilket sätt, gör ni exempelvis en genomförandeplan?  

• Hur ser man över genomförandeplanen?  

– Hur ofta? Sker det regelbundet eller bara om något särskilt inträffar?  

– Initieras det av er som personal eller av brukaren?  

 Hur får ni in brukarens synpunkter på hur kontaktmannaskapet fungerar?  
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• Hur får ni in brukarens synpunkter på hur omsorgen fungerar?  

Förbättring av arbetet med kontaktmannaskapet  

• Vilka för- och nackdelar finns det enligt dig med kontaktmannaskap?  

• Vad kan förbättras i arbetet med kontaktmannaskapet, enligt dig?  

– Hur kan arbetet förbättras?  

– Varför behöver det förbättras?  

• Finns det något mer som du vill tillägga?  
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