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1 Abstract 

Author: Nathalie Falk and Linn Dagman  

Title: The relationship between contact persons and their users in elderly care[Translated title]  

Supervisor: Mats Hilte  

Assessor: Dolf Tops 

 

The aim of this study was to examine the experience of the relationship between municipally 

granted contact persons and their users (65+). The questions asked were how the users and 

their contact persons describe the relationship to each other, what the relationship with the 

contact person has meant and what it means to the user, and how the contact person describes 

the meaning of the relationship and what it has led to. Three contact persons and their users 

were interviewed separately. The analysis was made with an abductive approach and the 

material was analyzed using the exchange theory, social capital and the social network theory. 

The conclusion of this study was that the relationship between the contact persons and their 

users is complex, due to the fact that it is in the border between being one-way with public 

features, on the other hand reciprocal and private. Though, in the conversation with the 

respondents it was apparent that the intervention had led to positive outcomes described as 

friendship and less feelings of loneliness among others, for most users and their contact 

persons. Another conclusion based on the empirical evidence of this study, is that similarity 

and personal chemistry seems to be crucial in developing beneficial and reciprocal 

relationships. 

 

Key words: loneliness, elderly, older people’s living conditions, interventions and friendship. 
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2 Förord 

Inledningsvis skulle vi vilja rikta ett stort tack till våra intervjupersoner för deras medverkan. 

Likaså till enhetschef Niklas Lindqvist samt ansvarig tjänsteman för insatsen kontaktperson 

Eva Ståhl för tips och råd. Vi vill även tacka vår handledare Mats Hilte, för god vägledning i 

arbetsprocessen. Utan er hade vår studie inte varit möjlig att genomföra. 
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4 Inledning 

Följande studie handlar om upplevelsen av relationen mellan kontaktperson och brukare, vad 

det är för relation samt vad den får för konsekvenser. Anledningen till att vi är intresserade av 

detta är att vi båda har var sin timanställning som biståndshandläggare. Innan studien 

genomfördes hade vi en föreställning om att insatsen kontaktperson kan spela en viktig roll i 

brukarnas liv, vilket denna studie nu även har bekräftat.  

 

4.1 Problemformulering 

Av World Health Organizations rapport från 2011 framgår att medellivslängden i Europa ökar 

i de flesta länder och att vi till följd av detta har en snabbt växande äldre befolkning (World 

Health Organization 2011 s. vii). Det kan även konstateras att det i större delen av världen har 

skett en drastisk ökning av äldre människor som lever ensamma, vilket har lett till en alltmer 

utbredd social isolation (Crewdson 2016 s. 1). Detta har i sin tur bidragit till en ökad känsla av 

ofrivillig ensamhet hos den äldre befolkningen, ett begrepp som kan definieras som “a 

complex set of feelings encompassing reactions to the absence of intimate and social needs” 

(ibid.).  

 

Studier har även kunnat påvisa kopplingar mellan ofrivillig ensamhet och äldre människors 

hälsa. Crewdson (ibid. s. 4) lyfter bland annat fram samband mellan ofrivillig ensamhet och 

depression, brist på fysisk aktivitet, nedsatta intellektuella och motoriska funktioner samt 

hjärt- och kärlsjukdomar. Dahlberg och McKee (2014 s. 504) delar vidare upp den ofrivilliga 

ensamheten i olika dimensioner, nämligen social respektive emotionell ensamhet. Den sociala 

ensamheten beskrivs generellt bero på avsaknad av gemenskap och/eller vänskapskrets medan 

den emotionella ensamheten snarare grundar sig i en brist på nära kontakt med 

anknytningspersoner, såsom en make/maka eller nära vän (ibid.). Det framgår att det görs 

ansträngningar i samhället för att lindra känslan av ofrivillig ensamhet bland äldre människor 

men att endast en minoritet av dessa interventioner har utvärderats ordentligt med 

tillfredsställande metoder (ibid. s. 511). 

 

Sammantaget visar den tidigare forskningen att det bland annat finns ett samband mellan äldre 

människors ofrivilliga ensamhet och ett bristfälligt socialt nätverk samt en låg aktivitetsnivå. 

Med denna utgångspunkt anser vi att det är av vikt att titta närmare på de interventioner som 

erbjuds av samhället för att motverka ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre 
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personer. I Sveriges socialtjänstlag (2001:453) framgår det av 4 kap. 2 § att “Socialnämnden 

får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det”. I kommunen där denna 

studie har genomförts kan människor över 19 år beviljas insatsen kontaktperson enligt denna 

paragraf, vilket är ett uppdrag som utförs av civilpersoner mot ett mindre arvode. Det är 

således en för kommunen frivillig insats, som syftar till att motverka och/eller bryta isolering 

samt att tillgodose människors behov av icke-professionella, medmänskliga och sociala 

kontakter (Kristianstads kommun 2017). Kommunen beskriver att målsättningen framförallt 

är att den som beviljas en kontaktperson ska motiveras att delta i befintliga verksamheter som 

exempelvis mötesplatser samt andra sociala sammanhang. Insatsen är utformad så att 

brukaren träffar sin kontaktperson antingen fyra eller åtta timmar i månaden och det finns 

även möjlighet till telefonkontakt däremellan (ibid.). 

 

I denna studie har vi valt att undersöka upplevelsen av den relation som uppstår mellan 

brukare över 65 år och deras kontaktpersoner. Det har relevans för socialt arbete då det är en 

grupp människor som socionomer kan komma i kontakt med. Socionomer har då en möjlighet 

att påverka människors liv genom exempelvis olika insatser såsom kontaktperson. Det är 

således av vikt att ha kunskap om insatsers påverkan och utfall för den enskilde individen.  

 

Relationen mellan kontaktperson och brukare kan anses vara intressant utifrån att den ligger i 

gränslandet mellan att vara privat och offentlig. Detta utifrån att kontaktpersonen å ena sidan 

ska fungera som en oprofessionell, mellanmänsklig kontakt men å andra sidan får ett arvode 

för ett av kommunen beviljat uppdrag. För att skapa oss en uppfattning om vad det kan vara 

för typ av relation har vi valt att studera på vilket sätt parterna beskriver relationen till 

varandra. Vi har även undersökt vad relationen till kontaktpersonen beskrivs ha inneburit och 

vad den betyder för brukaren. Eftersom att vi har varit intresserade av att ta reda på vad det är 

för typ av relation mellan parterna samt eftersom att arvodet för kontaktpersoner är 

förhållandevis lågt, har vi även undersökt hur kontaktpersonen beskriver betydelsen av 

relationen till brukaren samt vad relationen har lett till. För att avgränsa vårt arbete inom den 

befintliga tidsramen har vi valt att se till konsekvenser som kan tydas genom att tolka empirin 

med hjälp av utbytesteori, socialantropologisk nätverksteori samt socialt kapital. Vi har inte 

kunnat hitta någon liknande befintlig studie och det finns således en möjlig kunskapslucka, 

vilket kan motivera relevansen av vår undersökning. 

 



8 

 

4.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur relationen mellan brukare och deras kontaktpersoner 

upplevs för att analysera vad det är för typ av relation samt vad den leder till för 

konsekvenser.  

 

4.3 Frågeställningar 

 På vilket sätt beskriver brukarna och deras kontaktpersoner relationen till varandra? 

 Vad har relationen till kontaktpersonen inneburit och vad betyder den för brukaren? 

 Hur beskriver kontaktpersonen betydelsen av relationen till brukaren samt vad 

relationen har lett till?  

 

4.4 Begreppsdefinition 
I denna studie likställs brukare med människor över 65 år som har blivit beviljade insatsen 

kontaktperson enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Det engelska begreppet loneliness, vilket är 

återkommande i den befintliga forskningen, har översatts till ofrivillig ensamhet. Anledningen 

till att vi har valt att använda begreppet ofrivillig är för att vi önskar att förtydliga att vi vill 

undersöka den ensamhet som inte är självvald.  

 

4.4.1 Kontaktperson enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen 

Kontaktperson är en för kommunen frivillig insats som beviljas enligt 4 kap. 2 § 

socialtjänstlagen (Kristianstads kommun 2017). En individ kan bli beviljad en kontaktperson 

enligt denna paragraf om hen är över 19 år, har ett begränsat socialt nätverk, riskerar social 

isolering eller har behov av att bryta isolering. Behovet ska vara varaktigt och personen ska ha 

svårigheter att själv ta sig till aktiviteter eller annat som hen är intresserad av (ibid.). 

För att beviljas en kontaktperson enligt 4 kap. 2 § ska brukaren inte vara i behov av en kontakt 

med specifik kompetens, såsom exempelvis kunskap om sjukdomar som kräver ett visst 

bemötande (ibid.). Det kan till exempel röra sig om demenssjukdomar, missbruksproblematik 

eller svåra psykiatriska diagnoser. Kontaktpersonens främsta uppgift är snarare att vara en 

medmänsklig, icke-professionell kontakt åt kunden. Föreligger att specifik kompetens är 

nödvändigt så skall personens behov tillgodoses genom hemtjänstinsatser. Som 

eftersträvansvärda egenskaper nämns bland annat att en kontaktperson ska vara intresserad av 

och ha respekt för människor. Det framgår vidare att hen ska ha en vilja att finnas till samt att 

göra skillnad för en annan människa (ibid.). 
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Kontaktpersonen och brukaren träffas ungefär en till två gånger i veckan för att samtala 

och/eller promenera till en mötesplats eller någon annan aktivitet (ibid.). Det främsta syftet 

med insatsen är att motivera brukaren att delta i befintliga verksamheter eller andra sociala 

sammanhang. Till kontaktpersonen utgår ett arvode samt ersättning för omkostnader och för 

brukaren är insatsen avgiftsfri (ibid.). Vidare regleras tystnadsplikt i avtal. Insatsen följs upp 

av en biståndshandläggare tre veckor efter att den beviljats och därefter årligen (Kristianstad 

kommun 2017). 

 

4.4.2 Förförståelse 
Vi som ska genomföra denna studie har båda en viss förförståelse rörande arbete med äldre 

människor samt ofrivillig ensamhet och social isolering. Båda två har genomfört den 

verksamhetsförlagda praktiken tillsammans med biståndshandläggare som arbetar med 

människor över 65 år och numera har vi båda varsin timanställning som biståndshandläggare. 

Detta innebär att vi i arbetet kommer i kontakt med brukare som vill ansöka om - eller som 

har blivit beviljade - insatsen kontaktperson. Då vi har med oss dessa erfarenheter lägger vi 

stor vikt vid att vara så öppensinnade och fria från förutfattade meningar som möjligt, såväl 

under intervjuer som vid analys av resultat.  

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I studien har vi använt en abduktiv analysstrategi, vilket innebär att vi hade tre teoretiska 

utgångspunkter från och med studiens början vilka har verkat “integrerat i arbetet med den 

empiriska delen av undersökningen” (Lind 2014 s. 97). Genom att använda abduktiv 

analysstrategi så får vi tillfälle att diskutera olika teoriers förklaringsförmåga gällande 

mönster som uppstår i den insamlade empirin (ibid.).  

 

Vi har valt att använda oss av utbytesteorin, begreppet socialt kapital och socialantropologisk 

nätverksteori för att undersöka vad det är för typ av relation som kan framträda mellan 

kontaktpersoner och brukare. Vidare motiveras val av teorier av en önskan att undersöka vad 

relationerna fyller för funktion för inblandade parter. Dessa olika teorier och begrepp hjälper 

oss att belysa relationen ur olika perspektiv. 
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5.1 Utbytesteori 

För att analysera relationens betydelse har vi valt att använda oss av utbytesteorin. Tornstam 

(2011 s. 203) använder sig av begreppet reciprocitet för att beskriva ömsesidigheten i sociala 

relationer. Han menar vidare att relationer medför såväl rättigheter som skyldigheter och att 

människan förväntar sig en balans av att ge och ta av varandra. Detta kan förklaras som att det 

en person bidrar med i en relation, förväntar den sig också att få tillbaka (ibid.). En sådan 

balanserad ömsesidighet skapar generellt sett positiva vänskapsrelationer där båda parter 

känner sig tillfredsställda. Tornstam (ibid.) lyfter exempel på reciprocitet mellan äldre 

människor och deras barn samt mellan äldre och deltagande i frivilligverksamheter. Gällande 

relationen mellan äldre och deras barn, konstaterar han att livstillfredsställelsen hos brukarna 

blir störst om det råder ett jämställt utbyte av stöd och hjälp mellan parterna. Samma princip 

gäller för äldre som deltar i frivilligverksamheter, där det också krävs någon form av 

ömsesidighet för att brukaren ska känna tillfredsställelse (ibid.). 

 

En relation som är obalanserad skapar inte bara känslor av otillfredsställelse, utan också 

känslor av ensamhet hos den som inte kan ge någonting tillbaka (ibid.). Tornstam (ibid.) 

framför att detta är ett fenomen som ofta drabbar äldre människor, vilka ofta kan ha 

svårigheter med att upprätthålla reciproka relationer. Detta förklaras genom att ålderdomen 

medför förluster av resurser som krävs för att uppnå balanserade utbyten. I värsta fall kan 

dessa människor endast erbjuda medgörlighet i en obalanserad relation (ibid. s. 204). Om det 

brukaren har att erbjuda inte räcker till för att balansera upp ömsesidigheten, riskerar denne att 

dra sig ur relationen (ibid.). Med denna utgångspunkt betonas vikten av man i en modern 

välfärdsmodell behöver ta hänsyn till reciprocitetsnormen, för att undvika att människor 

hamnar i total beroendeställning till en givare av exempelvis social service. I en sådan 

situation blir status- och maktskillnaden mellan parterna påtaglig för den enskilde (ibid.). 

 

5.2 Socialt kapital 

Socialt kapital är ett samhällsvetenskapligt begrepp som är vanligt förekommande inom 

forskningen (Rønning & Starrin 2011 s. 24). Enligt Rønning och Starrin (2011 s. 23) handlar 

socialt kapital om resurser som finns i en persons sociala nätverk som kan hjälpa personen om 

behov uppstår. Skapande av socialt kapital kan ske på olika sätt, det kan exempelvis vara en 

person som är omsorgsfull och duktig på att besöka samt hjälpa andra personer med olika 

tjänster när de andra personerna är sjuka. Det kan även ske genom att delta i olika 
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gemensamma verksamheter. Omvänt så kan denna person förvänta sig att få samma hjälp 

tillbaka om hen själv skulle bli sjuk. Vidare kan en person som inte ställer upp och hjälper 

andra personer känna av att andra personer inte ställer upp och hjälper denne själv när behov 

uppstår (ibid. s. 23f). Socialt kapital kan byggas upp genom egna aktiviteter men flertalet 

människor har även ett grundkapital genom sin uppväxt i lokalsamhällen där invånarna har 

förtroende för varandra och personens föräldrar är respekterade och välbekanta (ibid.).  

 

Det är gemenskapen, den goda viljan, medkänslan, sympatin och samarbetet som är grunden 

för det sociala kapitalet (Rønning & Starrin 2011 s. 26). I övrigt är även ömsesidig tillit en 

“förutsättning för att nätverket ska bestå, och det utgör en förutsättning för användningen av 

socialt kapital” (Rønning & Starrin 2011 s. 32). Sociala nätverk har en viktig betydelse och 

det är där som socialt kapital kan utvecklas och användas (ibid s. 28). Sociologen Coleman är 

en förebild inom användandet av begreppet socialt kapital (ibid s. 27). Han uppger att socialt 

kapital kan bildas av sociala relationer “genom att: 

 

 Etablera förpliktelser och förväntningar mellan aktörer 

 Skapa tillit i sociala miljöer 

 Etablera öppna informationskällor 

 Fastställa normer som understödjer vissa beteendeformer 

 Verkställa sanktioner mot dem som bryter mot normerna” (Rønning & Starrin 2011 s. 

30).  

 

Som nämndes inledningsvis så är begreppet socialt kapitalt vanligt förekommande inom 

forskningen. Enligt Rønning (2011 s. 58) så utgör begreppet även en bas för instrumentellt 

hjälparbete för grupper som anses vara resurssvaga. Syftet är då att genom nätverksarbete ge 

möjlighet till utökade resurser eller socialt kapital till dessa grupper. Genom att tillföra 

resurser till svagare grupper så ges möjlighet till en ökad empowerment (ibid.). Genom att 

använda ett perspektiv innehållandes socialt kapital så får vi en god förutsättning för att nå 

syftet med denna studie.  

 

5.3 Socialantropologisk nätverksteori 

Det var J.A. Barnes som grundade begreppet socialt nätverk och han definierar begreppet så 

som “en uppsättning punkter av vilka några är förenade med linjer. Punkterna på bilden är 
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människor eller ibland grupper och linjerna betecknar vilka människor som samhandlar med 

varandra” (Forsberg & Wallmark 2002 s. 46). Nätverk kan vara väldigt stora eller små, 

gränsen för ett nätverk kan dras med olika kriterier. Ett nätverk kan bestå av ett färre antal 

personer som anses vara mer viktiga eller så kan nätverket innefatta alla personer som den 

enskilde känner. Relationernas innehåll och mönster anses vara mer betydelsefulla än fokus 

på inblandade personer vid en analys av sociala nätverk (ibid.). Det som verkar avgörande i 

sociala nätverk är inte just storleken, utan hur väl relationerna inom nätverket kan tillgodose 

personens behov av socialt stöd. Relationer som bidrar med känslomässig närhet, materiell 

och praktisk hjälp samt möjligheter till rådgivning (ibid s. 49).    

 

Forsberg och Wallmark (2002 s. 46) nämner olika begrepp som kan användas i samband med 

analys av en persons sociala nätverk. Subjektiva nätverk innefattar personer som den enskilde 

uppfattar som viktiga medan ett objektiv nätverk blir aktuellt vid sociologiska studier gjorda 

av utomstående forskare. Det formella nätverket består av olika myndighetspersoner, kollegor 

och yrkespersoner som är viktiga för oss av olika skäl men som inte är självvalda såsom i det 

informella nätverket. I det informella nätverket finns personer som den enskilde väljer att 

umgås med, det kan vara de närmaste anhöriga såsom familj och vänner.  

 

Med begreppet täthet menas i vilken omfattning som personer i nätverket känner varandra 

(Forsberg & Wallmark 2002 s. 46). Täta nätverk kan ge personen en ökad trygghet, men det 

kan även leda till minskade möjligheter till att utforska nya relationer. Människor som lever 

på landsbygden har generellt sett tätare nätverk än människor som lever i städer (ibid s. 46f). 

Med det effektiva nätverket menas de personerna i nätverket som når varandra inom kortast 

tid, för att prata och umgås. Det är i dessa delar i nätverket som samverkan sker som mest 

effektivt. Information sprids först genom det effektiva nätverket för att sedan komma till det 

utvidgade nätverket. Ofta finns en frånvaro av statusskillnader i det effektiva nätverket, vilket 

det utvidgade nätverket ofta innehar (ibid s. 47).   

 

Forsberg och Wallmark (2002 s. 47) beskriver intensiteten såsom “den känslomässiga 

laddningen i relationer” (ibid.). Relationens intensitet hör samman med hur ofta personerna 

träffas, den så kallade kontaktfrekvensen. Om två personer träffas vid färre antal tillfällen så 

minskar generellt intensiteten. Undantagsvis för nära vänner, som kan vara ifrån varandra 

under en period (ibid.). Kontaktlänkar kan te sig på olika sätt, å ena sidan kan de vara 

enkelriktade relationer och å andra sidan kan det vara reciproka relationer. I enkelriktade 
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relationer förekommer det ofta att den ena personen är i beroendeställning gentemot den 

andra. Dessa relationer är ofta komplementära och ett exempel är relationen mellan 

socialarbetare och klient. I det utvidgade nätverket förekommer främst enkelriktade relationer. 

Är relationen ömsesidig så anses den vara reciprok och relationer som kännetecknas av 

ömsesidighet kan vara exempelvis vänner, syskon, grannar, kollegor m.fl. (ibid s. 48).  

 

Forskning visar att det sociala stöd som en person har verkar som en buffert vid olika trauman 

och situationer av stress. Det ger personen en negativ hälsoeffekt om hen saknar socialt stöd 

vid inträffande av livskriser (Forsberg & Wallmark 2002 s. 49). Det är intressant att 

undersöka hur respondenternas sociala nätverk yttrar sig och socialantropologisk nätverksteori 

kan anses vara ett lämpligt synsätt för att nå förståelse och ökad kunskap.  

 

6 Tidigare forskning 

Valet av litteratur har motiverats av en ambition att ge svar på studiens frågeställningar. För 

att hitta relevant litteratur har sökningar gjorts i databasen LUBsearch med olika sökord 

såsom loneliness, older, elderly, äldres levnadsförhållanden, interventions och friendship. 

Vid sökningarna kryssades “peer-reviewed” i för att nå vetenskapliga texter som håller hög 

kvalitet genom att de har granskats av andra forskare inom samma område. 

 

Vidare har vi även fått råd från vår handledare att ta del av material skrivet av Alain Topor 

och Ove Mallander. Vi tog till oss rådet och material från dessa författare förekommer i vår 

studie för att hjälpa oss få en kunskapsöversikt samt för att kunna analysera vår empiri.   

 

6.1 Den offentliga äldreomsorgen i Sverige 

I Statistiska Centralbyråns rapport om äldres levnadsförhållanden (2006 s. 22) framgår att den 

offentliga äldreomsorgens organisation har förändrats mycket de senaste åren. Det 

framkommer vidare att antalet äldre som permanent bor på så kallade särskilda boenden har 

minskat – mellan år 2003 och 2005 skedde en minskning med 15 procent. I rapporten 

konstateras det även att antalet vårdplatser på sjukhus har reducerats, bland annat till följd av 

en effektivisering av vården. Sammantaget har ovanstående faktorer bidragit till ett ökat 

vårdbehov, såväl bland brukare som bor på särskilda boenden som bland de i ordinärt boende. 

Detta har i sin tur lett till att kommunernas hemtjänster har fått en allt större roll och antalet 

personer som bor i ordinärt boende med hemtjänst har ökat (ibid.).  
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Av SCBs rapport framgår det vidare att en stor andel äldre lever ensamma (ibid. s. 29). Vid 

undersökningstillfället levde 53 procent av människor över 75 år ensamma och 81 procent av 

de över 84 år. Risken för social isolering ökar med åldern utifrån att antalet kontakter minskar 

samt med hänvisning till brist på nära relationer (ibid. och Taube et al. 2013 s. 1). Det är 

därför av vikt att det finns förutsättningar för äldre människor att såväl upprätthålla gamla 

relationer som att utveckla nya. Detta blir särskilt viktigt efter hand att vänner, 

familjemedlemmar och partners avlider, för att brukarna ska uppleva social gemenskap och 

känna sig socialt integrerade (Statistiska Centralbyrån 2006 s. 29). 

 

6.2 Ofrivillig ensamhet och social isolering 

Ensamhet kan delas upp i två olika dimensioner; social respektive emotionell ensamhet 

(Dahlberg & McKee 2014 s. 504 och Domènech-Abella et al. 2017 s. 8). Med social ensamhet 

menas en brist på ett tillfredsställande socialt nätverk, det vill säga en vänskaps- och 

bekantkrets som kan inge en känsla av tillhörighet och gemenskap (Dahlberg & McKee 2014 

s. 504). Emotionell ensamhet handlar snarare om en frånvaro av en eller flera 

anknytningspersoner och någon att vända sig till. Detta perspektiv utgår ifrån att olika sorters 

relationer fyller olika funktioner och att de inte kan ersätta varandra (ibid.). Kännetecknande 

för social ensamhet var även att ha begränsad kontakt med familj och vänner samt en låg 

känsla av gemenskap (ibid.). Domènech-Abella et al. (2017 s. 4) betonar dock att ett 

begränsat socialt nätverk endast får negativa effekter i form av exempelvis depression, om 

den brukare känner sig ofrivilligt ensam. Den form av ensamhet som är självvald och 

önskvärd (eng. solitude) behöver således inte ge upphov till någon negativ upplevelse, utan 

kan snarare möjliggöra reflektion och vara självuppfyllande (Taube et al. 2013 s. 7). 

 

Dykstra (2009 s. 91) beskriver ensamhet som den obehagliga upplevelsen som uppstår när en 

persons nätverk av relationer är kännbart bristfälligt. Det finns två uppsättningar av generella 

faktorer som kan bidra till en förklaring av ensamhet. Den första faktorn ämnar egenskaper 

som personens sociala nätverk innehar, det vill säga antalet relationer samt dess kvalitet 

(Dykstra 2009 s. 92). Vidare har forskning visat att personer som är gifta upplever mindre 

ensamhet än personer som är ogifta. Även personer med ett mindre och icke stödjande nätverk 

upplever mer ensamhet än personer som är mer involverade och engagerade i sina sociala 

nätverk. En andra påverkande faktor är relationsnormer. Med det menas förväntningar, 
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preferenser och önskningar som personen har på sina relationer. Dykstra (ibid.) uppger att 

ensamhet uppstår när relationerna inte motsvarar personens standard.  

 

6.3 Effekter av ofrivillig ensamhet och social isolering 

Crewdson (2011 s. 2) menar i sin litteraturstudie att det finns mycket tidigare forskning 

rörande ofrivillig ensamhet och dess effekter på äldre människors hälsa. Han delar vidare upp 

dessa effekter i tre kategorier, nämligen effekter på en persons salutogena beteende såsom 

fysisk aktivitet och kosthållning samt effekter på den fysiska respektive psykiska hälsan 

(ibid.). Studier har som tidigare nämnt bland annat visat samband mellan ofrivillig ensamhet 

och depression (Crewdson 2011 s. 2 och Domènech-Abella et al. 2017 s. 1). Det framkommer 

vidare att äldre personer som lever ensamma i större utsträckning har en för energi- och 

vitaminfattig kost, jämfört med de som bor tillsammans med någon (Crewdson 2011 s. 2). Det 

finns även en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck bland äldre personer 

som upplever ofrivillig ensamhet (ibid. s. 2-3). Ofrivillig ensamhet är dessutom en riskfaktor 

för en ökad nedgång av motoriska funktioner såsom greppstyrka, rörlighet och koordination 

(ibid.). Minskad rörlighet är i sig en faktor som kan associeras med social isolation och 

ofrivillig ensamhet och det finns således en växelverkan mellan dessa faktorer (ibid.). Studier 

har även påvisat samband mellan ofrivillig ensamhet och en nedgång av aktiviteter i det 

dagliga livet (ibid.), vilket överensstämmer med Dahlberg & McKees (2014 s. 505) resultat 

som visade en koppling mellan ofrivillig ensamhet och låg aktivitetsnivå.  

 

6.4 Interventioner för att minska social isolering och ofrivillig ensamhet hos 

brukare  

Crewdson (2011 s. 7) menar att de interventioner som visat sig vara mest effektiva för att 

minska förekomsten av ofrivillig ensamhet hos brukare är sådana som är gruppbaserade och 

som ämnar att skapa förutsättningar för ett rikare socialt nätverk. Eftersom att studier har visat 

att orsakerna till social respektive emotionell ensamhet skiljer sig åt menar dock 

Domènech-Abella et al. (ibid. s. 8) att interventioner mot ofrivillig ensamhet borde utformas 

på olika sätt, beroende på vilken typ av ensamhet den äldre upplever. Även Taube et al. (2013 

s. 8) betonar att hänsyn behöver tas till olika typer av ensamhet vid utformning av insatser. De 

menar vidare att brukare som blir ofrivilligt ensamma riskerar att förbli det permanent (ibid. s. 

9). En anledning till detta kan vara att det ofta är svårt för de brukare att på egen hand lindra 

de negativa känslorna, varpå Taube et al. (ibid.) understryker vikten av att vid ett så tidigt 
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stadie som möjligt upptäcka de ofrivilligt ensamma brukarna för att planera och genomföra 

interventioner. 

 

Enligt en studie som gjordes av Gardiner, Geldenhuys och Gott (2016 s. 1) så framkommer 

det att interventioner i grupp inte anses mer framgångsrika än interventioner som 

genomfördes enskilt eller en-till-en (ibid. s. 2) . Vidare uppges att interventioner som sker 

enskilt med djur samt genom teknik såsom videokonferenser och internet var framgångsrikt 

för att minska känsla av ensamhet (ibid.). Gardiner et. al (2016 s. 8) förtydligar att det finns en 

heterogenitet bland interventioner och att gemensamma faktorer för framgång är 

anpassningsförmåga, samhällets deltagande samt att aktiviteter innehåller produktivt 

engagemang. Interventioner som ser till brukarens autonomi genom att tillåta hen att 

bestämma aktiviteter anses vara mer effektiva gällande att motverka ensamhet och social 

isolering (ibid s. 5). Det är även viktigt att interventionen inbjuder till produktivt engagemang 

med tydlig målsättning och syfte för att kunna vara framgångsrika och motverka social 

isolering (Gardiner et al. 2016 s. 7). Det kan vara aktiviteter som inkluderar interventioner i 

grupp där fokus är på socialisering eller att skapa möjlighet till socialisering samt att utveckla 

nya sociala nätverk (ibid s. 5). Vidare kan det även vara aktiviteter som sker enskilt. Skapande 

bidrar till mer social kontakt än vad endast att se och lyssna till ting kan göra (ibid.).  

 

Vänskapsinterventioner är en typ av insatser som syftar till att minska ensamhet och social 

isolering där målsättningen är att skapa nya vänskapsband (Gardiner et. al. 2016 s. 6). Den här 

typen av interventioner sker ofta en-till-en och genom volontärer. Det primära målet är att 

stödja den brukare som upplever ensamhet och social isolering snarare än att utveckla 

ömsesidiga och välgörande relationer, dock kan det sistnämnda ses som en viktig följd. Det 

finns en rad utmaningar gällande vänskapsinterventioner såsom svårigheter med att rekrytera 

volontärer, att nå lokal kontroll av pågående projekt snarare än nationell samt frågor gällande 

marknadsföring och reklam (ibid.).      

 

6.5 Relationen mellan kontaktperson och brukare 

Ove Mallander (2011 s. 104) har skrivit avhandlingen Nära vänskap? En analys av 

kontaktperson enligt LSS. Inledningsvis skriver han att insatsen kontaktperson är speciell 

utifrån att den representerar gränslandet mellan det civila samhället och den offentliga 

servicen (ibid. s. 17). Detta motiveras genom att en kontaktperson å ena sidan ska fungera 
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som en medmänsklig vän men å andra sidan är en kommunalt förordnad person (ibid.). 

Sammantaget kan relationen således sägas grunda sig i ett offentligt uppdrag som utförs privat 

(ibid. s. 44). 

 

Vidare för Mallander (ibid. s. 272) en diskussion kring målsättningen med insatsen, som 

uttrycker att kontaktpersonen ska utgöra en medmänniska. Han menar att begreppet ger en 

otydlig och abstrakt vägledning i att avgränsa kontaktpersonens uppdrag. Kontaktpersonens 

uppgifter är även ämnade att vara vänskapsliknande vilket leder diskussionen in på begreppet 

vänskap. En vänskapsrelation utmärks av en jämlikhet, vilket innebär att den är ömsesidig och 

icke-hierarkisk (ibid.). Utifrån ovanstående problematiseras kontaktpersonens roll i 

förhållande till brukaren, då relationen varken kan anses vara rent vänskaplig eller 

professionell.  

 

Tornstam (2011 s. 158) uppger att människor i vänskapsrelationer ofta sammanförs genom 

liknande intressen och erfarenheter. Han informerar om att många forskare menar att likhet 

avseende exempelvis etnicitet, kön och utbildning är av stor betydelse i skapandet av 

vänskapsrelationer. Människor som är lika varandra tenderar generellt sett att i större 

utsträckning utveckla vänskapsrelationer, än de som är mer olika. En faktor som har visat sig 

vara mycket avgörande är ålder och Tornstam (ibid.) konstaterar att människor sammanlänkas 

av nära ålder och segregeras av motsatsen. Det antas således vara lättare att utveckla 

vänskapsrelationer med människor som har ungefär samma ålder som en själv (ibid s. 160). 

 

Relationer inom familjer brukar även sträcka sig över generationsgränser medan 

vänskapsrelationer tenderar att sammanföra människor som ligger nära varandra i ålder 

(Tornstam 2011 s. 158). Tornstam (ibid s. 159) förklarar vidare att en kan prata om 

åldersskillnad ur två perspektiv, nämligen skillnad i stadier under livscykeln samt 

kohortskillnader. Med detta menas att en individ å ena sidan kan skilja sig ifrån andra 

människor genom att de befinner sig i olika stadier i livet men även genom att de tillhör olika 

årskohorter. En person delar exempelvis diverse erfarenheter och upplevelser med andra som 

tillhör samma årskohort, det vill säga de som är födda under samma år. Samtidigt kan 

personer tillhörande samma årskohort skilja sig åt genom att de befinner sig i olika faser i 

livet (ibid.). 
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Mallander (ibid. s. 165) för vidare ett resonemang kring vad insatsen kontaktperson förväntas 

åstadkomma för resultat. Han hävdar att en framgångsrik insats i form av en kontaktperson 

ska resultera i att brukarens humankapital och/eller sociala kapital ökar. Begreppet kapital 

beskrivs som de resurser en individ har och kan använda i sociala möten (ibid s. 161). Med 

humankapital menar han framförallt en persons sociala kompetens medan socialt kapital 

snarare innefattar relationer till andra människor, såsom vänner eller familj. Det senare 

handlar således om en individs sociala nätverk och en utökning av detta anses vara önskvärt 

för att exempelvis motverka isolering (ibid. s. 165) 

 

Om kontaktpersonernas syn på relationen till brukarna, skriver Mallander (ibid. s. 104)  att de 

flesta respondenter i studien kände igen sig i metaforerna kompisen och inspiratören. Vid 

undersökningstillfället fick respondenterna välja mellan totalt åtta olika metaforer och övriga 

alternativ utgjordes av läraren, coachen, modern/fadern, systern/brodern, terapeuten och 

advokaten. Efter kompisen och inspiratören kom systern/brodern och därefter coachen (ibid.). 

Det konstateras vidare att det förelåg stora individuella variationer när det kom till synen på 

relationen, vilket Mallander (ibid. s. 368) tolkar som att det finns en allmän oklarhet kring vad 

uppdraget består av. 

 

7 Metod och metodologiska överväganden 

I följande kapitel har vi redogjort för metodval och den valda metodens begränsningar och 

förtjänster. Vidare framförs en redogörelse för urval, metodens tillförlitlighet samt hur vår 

empiri har bearbetats och analyserats. Etiska överväganden diskuteras och vår 

arbetsfördelning redovisas.  

 

7.1 Metodval 

7.1.1 Metodmässiga överväganden 

Då syftet med studien var att undersöka relationen mellan brukare och deras kontaktpersoner 

för att analysera vad det är för typ av relation samt vad den leder till för konsekvenser, har vi 

använt oss av en kvalitativ metod för insamlingen av empirin. Detta val gjordes eftersom att 

den centrala utgångspunkten för kvalitativ forskning är just respondenternas perspektiv, det 

vill säga deras upplevelser och uppfattningar (Bryman 2011 s. 371). Vi har vidare samlat in 

empirin genom sex stycken semistrukturerade intervjuer varav tre stycken med personer över 
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65 år med insatsen kontaktperson, samt deras totalt tre kontaktpersoner. Genom att vi har 

använt oss av semistrukturerade intervjuer har vi haft möjlighet att förbereda ett antal frågor 

och teman inför intervjuerna men respondenterna fick samtidigt möjlighet att utforma sina 

svar med stor frihet (Bryman 2011 s. 415). Med en flexibel intervjuguide (se bilaga) var det 

dessutom möjligt för oss som intervjuare att ställa följdfrågor till svar som upplevs som 

relevanta för studien, vilket har bidragit till att vi har fått en så nyanserad bild av 

respondenternas upplevelser som möjligt (Bryman 2011 s. 206). Samtidigt bidrar de på 

förhand fastställda teman för intervjuerna att vi som intervjuare inte missar att ställa frågor 

vars svar vi behöver för att besvara våra frågeställningar.  

 

7.1.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Vid kvalitativ forskning ligger fokus på ord snarare än kvantifiering vid insamling av empirin 

samt efterföljande analys, till skillnad från den kvantitativa forskningen (Bryman 2011 s. 

340). En vanlig form av kritik som ofta riktas mot den kvalitativa forskningen är till följd av 

detta att den är för subjektiv (ibid. s. 368). Med detta påstående menas att resultatet påverkas 

av forskarens uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. Kritikerna menar även att 

det nära förhållandet mellan forskare och undersökningspersoner har en inverkan på resultatet 

(ibid.). Det kan exempelvis vara så att undersökningspersoner svarar eller beter sig 

annorlunda om de vet om att de deltar i en undersökning (Ahrne & Svensson 2011 s. 8). 

Samtidigt tänker vi att syftet med denna studie var att undersöka just upplevelser, det vill säga 

respondenternas beskrivningar av sin sociala verklighet. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten 

inom kvalitativ forskning brukar beskrivas som tolkningsinriktad, vilket innebär att fokus i 

denna studie således hamnar på en förståelse av respondenternas beskrivningar (ibid. s. 341). 

En objektiv verklighet är således inte eftersträvansvärd. Vi är i behov av andra människor och 

deras upplevelser för att erhålla kunskap om samhället (Ahrne & Svensson 2011 s. 8). Det är 

ofrånkomligt att vi är en del av samhället, det vill säga det vår forskning handlar om. Däremot 

tänkte vi att det var av vikt att vara medveten om att förhållandet mellan forskare och 

respondent kan påverka den senares utsagor vid en intervju. Det har således varit av vikt att 

reflektera kring den omgivning i vilken intervjuerna kommer att utspelas och vilken inverkan 

den kan ha på respondenten. 

 

En annan vanlig form av kritik som riktas mot kvalitativa metoder berör det faktum att det 

nästan inte finns några accepterade tillvägagångssätt för att replikera en kvalitativ 

undersökning (Bryman 2011 s. 368). Förutom att vi tidigare konstaterat att en respondent med 
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stor sannolikhet påverkas av intervjuarens egenskaper, kommer forskarens tolkningar av deras 

utsagor att vara subjektiva (ibid.). Med denna utgångspunkt kan det anses vara svårt att 

replikera kvalitativa forskningsresultat. Bristande generaliserbarhet är ytterligare en form av 

kritik som brukar lyftas fram som en svaghet hos den kvalitativa forskningen (Ahrne & 

Svensson 2011 s. 28). Den kvalitativa forskningen kan inte generalisera resultat från stickprov 

till population såsom sker genom olika tekniker i kvantitativ forskning, dock kan 

generalisering fortfarande anses vara väsentligt inom den kvalitativa forskningen (ibid. s. 

28f). Inom den kvalitativa forskningen kan generalisering dock ske genom “mer försiktiga 

bedömningar av forskningsresultatens överförbarhet till andra områden och miljöer” (ibid. s. 

29). Det finns olika typer av generaliseringar och oavsett vilken som väljs som utgångspunkt 

så bör själva generaliseringen ske med självkritik och stor försiktighet (ibid. s. 30).     

 

7.2 Intervjumetod 

7.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Empiri har inhämtats med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi har 

använt en på förhand konstruerad intervjuguide innehållande olika frågor och teman som togs 

upp under intervjun. Det bidrog till ett stort utrymme för intervjupersonerna att formulera 

egna individuella svar på frågorna (Bryman 2011 s. 415). Frågor som finns i forskarens 

intervjuguide kan ställas utan särskild ordning och det finns även utrymme för frågor som 

uppstår från intervjupersonens utsägande och vilka inte fanns i intervjuguiden från början. Det 

leder alltså till en ökad flexibilitet i intervjuprocessen (ibid.). Vid intervjun låg fokus på “hur 

intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och skeenden, det vill säga på det som 

intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster 

och beteenden” (Bryman 2011 s. 415). Ytterligare en fördel med användandet av 

semistrukturerade intervjuer är att det ger struktur för att kunna jämföra flera olika fall (ibid. 

s. 416). 

 

7.3 Urval 

I denna studie har vi använt oss av ett målstyrt bekvämlighetsurval för att välja ut våra 

respondenter. Vid ett målstyrt urval väljs relevanta undersökningspersoner ut på ett strategiskt 

sätt utifrån de forskningsfrågor som ställts (Bryman 2011 s. 392). Denna typ av urval, vilket 

även kallas målinriktat, är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning (ibid. s. 350). 

Eftersom att det är ett icke-sannolikhetsurval kan empirin dock inte generaliseras till en 
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population (Bryman 2011 s. 392). En förtjänst är dock att det har möjliggjort ett urval av 

respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna (ibid. s. 434). I denna studie innebär det 

att vi har intervjuat personer över 65 år som har blivit beviljade insatsen kontaktperson i 

Kristianstad kommun samt deras kontaktpersoner. Det blir samtidigt ett bekvämlighetsurval 

då vi har valt våra respondenter utifrån att de finns tillgängliga för oss (ibid. s. 194). Även 

denna strategi medför att resultatet inte kan generaliseras eftersom att det inte går att veta 

vilken population som stickprovet är representativt för (ibid. 194). 

 

Vi har valt att intervjua totalt sex respondenter, varav hälften är människor över 65 år som 

beviljats insatsen kontaktperson och hälften är deras kontaktpersoner. Anledningen till att vi 

har valt just människor över 65 år är att det är en vanlig pensionsålder i Sverige. Vi är 

intresserade av att intervjua människor som inte längre förvärvsarbetar då den befintliga 

forskningen visar att detta är en utsatt grupp. Antalet respondenter har fastställts utifrån 

gällande tidsram men vi har även tagit hänsyn till frågan om materialets representativitet. 

Inom kvantitativ forskning uppnås representativitet genom statistiskt korrekta urval (ibid. s. 

44) men inom kvalitativ forskning bör man snarare sträva efter att göra resultatet “delvis 

beroende av exakt vilka personer man intervjuat” (ibid.). Anledningen till att vi skriver 

“delvis” är att en respondents bakgrund och erfarenheter påverkar resultatet, vilket medför 

svårigheter att generalisera deras utsagor till en population (ibid.). För att uppnå ovan nämnda 

kriterium menar Ahrne och Svensson (ibid.) att ungefär sex till åtta personer ur en viss grupp 

behöver intervjuas. De talar vidare om begreppet “mättnad”, vilket betyder att man som 

intervjuare upplever att en efter ett antal intervjuer inte får någon “ny” kunskap utan snarare 

att svaren som ges av respondenterna är återkommande (ibid.). Då vår studie är förhållandevis 

liten har någon mättnad inte kunnat uppnås. Eftersom att vi har valt att intervjua både brukare 

och deras kontaktpersoner har vi inte heller haft möjlighet att intervjua sex till åtta av varje 

grupp, med hänvisning till brist på tid. 

 

7.4 Genomförandet av studien 

I vår strävan att komma i kontakt med relevanta respondenter för studien har vi kontaktat den 

enhetschef som ansvarar för förebyggandeprocessen i Kristianstad kommun. Hen har i sin tur 

presenterat oss för den tjänsteman som är ansvarig för insatsen kontaktperson. Kontakt har 

tagits med hen som vidare bjöd in till en träff som genomfördes tillsammans med kommunens 

kontaktpersoner. I samband med träffen gavs möjlighet att presentera vår studie och dess 
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syfte. Kontaktpersonerna har sedan talat med brukarna för att se om intresse fanns för att 

medverka i studien. Efter godkännande av brukare samt kontaktpersoner har vi tagit kontakt 

med båda parter för att förmedla mer information om studien samt för bokning av intervjuer. 

Respondenterna har intervjuats en åt gången istället för att exempelvis intervjuas parvis, för 

att öka förutsättningarna för dem att svara så ärligt som möjligt på frågor rörande deras egna 

upplevelser av relationen till varandra. Längden på intervjuerna varade mellan fyrtiofem 

minuter till en timme, vilket Ahrne och Svensson (2011 s. 45) beskriver som normaltiden för 

en intervju.  

 

Vi har tidigare fört resonemang kring det faktum att intervjuarens egenskaper påverkar 

respondentens svar under en intervju (Ahrne & Svensson 2011 s. 45). Ytterligare en faktor 

som tagits hänsyn till är var intervjun skedde (ibid.). Ahrne & Svensson (ibid.) menar att det 

är av vikt att intervjuerna sker på en ostörd plats och att respondenterna informeras om 

studiens syfte samt om att deras deltagande är frivilligt. Det har vidare behövt framhållas att 

respondenten och dennes utsagor kommer att behandlas med full anonymitet (ibid.). Genom 

att bidra till en full anonymitet så framställs resultat och analys könsneutralt. Eftersom urvalet 

är fåtaligt så finns behov av könsneutralitet för att säkerställa anonymitet och i sin tur etiska 

rekommendationer. Utifrån ovanstående har vi i samråd med respondenterna bestämt plats för 

intervju. Samtliga intervjuer har utifrån respondenternas önskemål genomförts i 

kontaktpersonernas eller brukarnas hemmiljöer. 

 

7.5 Analys 

Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats efterhand att de har genomförts. Därefter 

har materialet kodats manuellt utifrån de frågor som intervjuguide och även syfte och 

frågeställningar bygger på. Kodningen genomfördes i ett tidigt skede efter intervjuerna, då 

Bryman (2011 s. 523) beskriver att det kan bidra till en ökad förståelse för materialet om det 

sker så tidigt som möjligt. En form av kritik som riktats gentemot kodning är att det kan bidra 

till en dekontextualisering av texter (ibid. s. 526) och vi har således att varit noggranna med 

att inte tappa bort den sociala situationen vid analysen. Fördelen med kodning är att det 

fungerar som ett verktyg för att sortera data efter kategorier eller begrepp, för att synliggöra 

mönster (Jönson 2010 s. 56). Efter kodningen har vi tolkat resultaten med hjälp av vald 

litteratur samt våra teoretiska utgångspunkter. 
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7.6 Metodens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som ursprungligen är framtagna för att bedöma kvalitén 

på studier med kvantitativ ansats (Bryman 2011 s. 351-352). Med begreppet validitet avses en 

bedömning av huruvida man har undersökt det som är relevant i sammanhanget. För att uppnå 

validitet har vi bland annat att använt oss av en intervjuguide, för att säkerställa att vi ställer 

frågor som genererar svar som kan besvara våra frågeställningar. Begreppet reliabilitet 

används därefter för att bedöma tillförlitligheten i ett resultat, exempelvis om det kan antas bli 

detsamma vid en ny undersökning (ibid. s. 50, 351-352). En kort diskussion kring detta har 

förts i avsnittet “Metodens förtjänster och begränsningar”. 

 

Eftersom att denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats där tyngdpunkten inte 

ligger i mätning som vid en kvantitativ ansats, kan dock begreppen validitet och reliabilitet 

anses vara svårare att applicera (Bryman 2011 s. 351). Ahrne och Svensson (2011 s. 27) 

menar att den kvalitativa vetenskapen behöver skapa trovärdighet på andra sätt än den 

kvantitativa. De lyfter bland annat två sätt att göra en kvalitativ studie trovärdig, nämligen 

genom återkoppling till fältet och transparens. Transparens kan skapas genom att forskaren 

tydligt redogör för forskningsprocessen och för resonemang kring metodval, vilket vi har 

strävat efter i denna studies metodavsnitt. I samband med intervjutillfällena gav vi våra 

respondenter möjlighet att framföra synpunkter på våra tolkningar av deras uttalanden, för att 

öka studiens trovärdighet ytterligare. Samförstånd rådde mellan respondenter och intervjuare. 

Syftet med en sådan återkoppling till fältet är inte att uppnå konsensus mellan forskare och 

respondent utan snarare att ta reda på om respondenten känner igen och kan relatera till det 

forskaren har tagit fäste vid (ibid.).  

 

7.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å. s. 5) är det viktigt och behövligt för både människor och 

samhälle att forskning utövas. Det så kallade forskningskravet innebär att samhället och dess 

medlemmar har “ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga 

frågor och att den håller hög kvalitet” (ibid. s. 5). Forskning som i sin tur leder till ökad och 

fördjupad kunskap samt förbättrade metoder. Vidare finns även ett individskyddskrav som 

syftar till att skydda samhällets medlemmar från otillbörlig insyn i exempelvis deras 

livsförhållanden (ibid.). Individskyddskravet skall hindra fysisk och/eller psykisk skada, 

kränkning eller förödmjukelse. I forskningsetiska överväganden utgör individskyddskravet en 
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given grund. Vidare ska forskningskravet vägas mot individskyddskravet då ingen av dessa är 

absoluta (ibid.). Vetenskapsrådet (ibid.) uppger att:  

 

“Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som 

långsiktiga följder skall därvid beaktas” (Vetenskapsrådet, u.å, s. 5). 

 

Vår studies resultat kan tänkas göra skillnad och förhoppningsvis fylla en kunskapslucka 

gällande hur relationen mellan brukare och kontaktpersoner upplevs, vad det är för typ av 

relation samt vilka konsekvenser den leder till, vilket gör det relevant att undersöka. Under 

studiens gång är det viktigt att individskyddskravet är aktivt för att skydda våra respondenter 

från negativa konsekvenser.     

 

Kalman & Lövgren (2012 s. 13) uppger att det finns olika forskningskrav som syftar till att 

bevara kunskapens och individens integritet och värde samtidigt. Ett sådant krav är 

informationskravet, vilket innebär att “en eventuell forskningsdeltagare måste få grundlig 

information om vad de förväntas delta i innan de tar ställning till att delta eller inte (Kalman 

& Lövgren 2012 s. 13). Vid uppstart av vår studie har det varit av vikt att vi har följt detta 

krav och gett respondenterna omfattande information. Vetenskapsrådet (u.å. s. 7) belyser att 

denna information skall ges muntligt eller skriftligt och senast i samband med att intervjuer 

inleds. 

 

Kalman & Lövgren (2012 s. 13f) uppger att grunden för att samtyckeskravet ska kunna 

uppnås är att informationskravet är tillgodosett, vilket leder till att båda dessa krav länkas 

samman till kravet på informerat samtycke. I information som getts till respondenterna har det 

framgått vad som var syftet med studien, vårt metodval, hur förvaring av data kommer ske för 

att undgå tillträde för obehöriga och i så fall även deltagandets risker. Vidare har det framgått 

för respondenterna vilka personer som är ansvariga för studien samt tillvägagångssätt för att 

undvika identifiering av respondenten vid presentation av studie, vilket rekommenderas av 

Kalman & Lövgren (ibid.). Det har även varit av vikt att framföra att deltagande är frivilligt 

och kan avbrytas under studiens gång. På så sätt har informerat samtycke en framstående roll 

för skyddet av individens integritet samt självbestämmande. Vidare kan det även ses som ett 

skydd för kunskapens kvalitet (ibid. s. 14). 
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Med konfidentialitetskravet menas att personerna som bedriver studien värnar om deltagande 

individer och grupper genom noggrant handhavande och förvaring av data samt i 

presentationen av resultatet (Kalman & Lövgren 2012 s. 14). Nyttjandekravet belyser att “de 

uppgifter som samlats in i ett projekt enbart får användas för forskningsändamål” (Kalman & 

Lövgren 2012 s. 14). Samtliga krav syftar till att skydda personernas integritet samt 

kunskapens integritet och kvalitet. I vår studie har hänsyn tagits till värnandet av både individ 

och kunskap genom att följa nämnda etiska rekommendationer. Det har även varit viktigt att 

vårt arbete har bedrivits på ett etiskt godtagbart tillvägagångssätt under hela processen. 

 

7.8 Arbetsfördelning 

Fördelning av intervjuer har skett enligt att vi har medverkat vid tre intervjuer var samt 

transkriberat dessa var för sig. En av oss genomförde samtliga intervjuer med brukare och den 

andra höll samtliga intervjuer med kontaktpersonerna. På så vis fick vi möjlighet att fördjupa 

oss i det som framkom vid intervjuerna för att lättare se mönster och ställa uppföljande frågor. 

Genom detta arbetssätt har en fördjupad kunskap kunnat nås om respektive respondentgrupp. 

Efter genomförda intervjuer har vi samtalat om vad som framkommit för att delge information 

och diskutera möjliga tolkningar av materialet. Därefter har innehållet kodats gemensamt. 

Analys av empirin har genomförts tillsammans med undantag för mindre justeringar och 

tillägg som har genomförts på var sitt håll. 

 

8 Resultat och analys  

Här nedan ämnar vi att presentera och analysera insamlad empiri, med hjälp av teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Vi kommer vidare att besvara studiens 

frågeställningar, genom att belysa på vilket sätt brukarna och deras kontaktpersoner beskriver 

relationen till varandra, vad relationen till kontaktpersonen har inneburit och vad den betyder 

för brukaren, samt hur kontaktpersonen beskriver betydelsen av relationen samt vad den har 

lett till. Med hänsyn till individskyddskravet har respondenterna tilldelats fingerade namn i 

denna uppsats. Vi har även valt att blanda mans- och kvinnonamn för att säkerställa att 

respondenternas identiteter skyddas. Fortsättningsvis kommer brukarna att benämnas Thomas, 

Ida respektive Vera och kontaktpersonerna Per, Eva samt Anders. Vi har även valt att skriva 

kontaktpersonerna i kursiv stil för att underlätta för läsaren i urskiljandet av vem som är 

kontaktperson respektive brukare. Brukarna har varit beviljade insatsen kontaktperson under 

ett halvt till ett års tid. 
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8.1 Ensamhet och relationens betydelse  

8.1.1 Konsekvenser i form av socialt nätverk & socialt kapital 

I vår studie har det framkommit att det sociala nätverket har ökat för samtliga respondenter, i 

form av relationen till respektive kontaktperson eller brukare. Insatsen har dock inte bidragit 

till att andra nya kontakter har tillkommit, med undantag för Per som har lärt känna en vän till 

Thomas och på så vis utökat sitt sociala nätverk. Gemensamt för två av tre relationer är även 

att de kan anses ha bidragit till ett ökat socialt kapital hos både kontaktpersoner och brukare. 

 

Enligt Rønning och Starrin (2011 s. 23) handlar socialt kapital om resurser som finns i en 

persons sociala nätverk som kan hjälpa personen om behov uppstår. I samtal med Per framgår 

att han kommer att finnas där och stötta Thomas om Thomas blir sjuk, men Per verkar inte 

förvänta sig få samma stöd tillbaka om han själv blir dålig. Det kan således tolkas som att 

relationen har lett till ett ökad socialt kapital för Thomas, i större utsträckning än för Per. Per 

beskriver dock samtidigt att hans och Thomas relation har resulterat i en varm och djup 

vänskap som fyller ett tomrum för honom. Detta kan tolkas som att Pers sociala kapital och 

sociala nätverk har utökats genom relationen till Thomas. Per beskriver dock en svårighet att 

få med sig Thomas ut i samhället och uppger att Thomas inte har fått några nya kontakter 

genom insatsen. Å andra sidan träffas Per och Thomas ibland tillsammans med en av Thomas 

vänner, vilket skulle kunna tolkas som att ett upprätthållande av Thomas sociala kapital och 

sociala nätverk och ett utökande av Pers sociala kapital och sociala nätverk. Det kan i sin tur 

ses som att båda parter har ett ömsesidigt utbyte i relationen genom att Thomas och Per 

uppger att det som de bidrar med i relationen får de också tillbaka.  

 

Även Eva beskriver relationen till Ida som en god vänskap och hon berättar vidare att deras 

relation har lett till att hon har fått en ny vän. Eva berättar att hon kände sig mycket ensam 

och att hon antog uppdraget som kontaktperson för att få kontakt med andra människor. 

Samtidigt berättar Eva att de inte talar om privata samtalsämnen och att det inte heller är 

något som hon saknar. Detta kan å ena sidan tolkas som att relationen inte är rent vänskaplig, 

men å andra sidan beror det på hur vänskap definieras. Samtidigt beskriver Eva att hon inte 

längre känner sig lika ensam vilket tyder på att hennes sociala kapital och sociala nätverk har 

ökat.  

 



27 

 

Något som uppmärksammats vid samtal med våra respondenter är att alla brukare har barn, 

dock finns en varierande kontaktfrekvens och intensitet, det kan tänkas att barnen har olika 

roller i brukarnas sociala nätverk gällande socialt stöd. Vera har två barn som bor i närheten 

och som det finns god kontakt med. Vera uppger vidare att hon varken kände av ensamhet 

tidigare eller nu efter att hon har lärt känna Anders. Det kan tolkas som att Vera har ett socialt 

kapital i form av sina barn som finns där och stöttar vid behov samt att relationen till dem 

tillgodoser Veras behov av socialt stöd. De träffas flera gånger i veckan och det finns således 

en förhållandevis hög kontaktfrekvens. Därmed kan det antas att det troligtvis finns en hög 

intensitet i relationen mellan Vera och hennes barn, vilket kan tänkas vara en orsak till att 

Vera inte upplever en ofrivillig ensamhet. Vera uppger dock att relationen till Anders är god 

och att hon redan tidigt visste att det skulle bli en vänskap. Dock uppger Vera att relationen 

inte har en viktig roll för hennes välmående, vilket återigen skulle kunna förklaras genom att 

Veras behov av socialt stöd redan är tillgodosett av relationen till hennes barn. Det kan 

således anses finnas en hög täthet i Vera sedan tidigare befintliga nätverk, vilket enligt 

Forsberg & Wallmark (2002 s. 46) kan leda till minskat utforskande av nya sociala relationer. 

 

Även Thomas och Ida har ett befintligt socialt nätverk i form av sina barn, dock råder inte en 

lika tät kontaktfrekvens i dessa relationer. Thomas berättar att relationen till Per är mycket bra 

samt väldigt viktig för hans välmående då hans vänner har gått bort en efter en. Thomas 

beskriver det som att det snart bara kommer vara han kvar, och att han då är glad att han har 

sin vänskap till Per och sin sedan tidigare befintliga vän. Thomas beskriver att han inte 

behöver fler än dem och att de hjälper varandra när behov uppstår, vilket tyder på att de fyller 

viktiga roller i Thomas sociala nätverk och sociala kapital. Det framkommer vidare att 

Thomas stundtals fortfarande känner av ofrivillig ensamhet men att han nu vet att Per besöker 

honom en dag i veckan. De har även regelbunden telefonkontakt, vilket Thomas beskriver 

som en tröst när han känner av ensamhet.  

 

Ida uppger att hon har barn, barnbarn och barnbarnsbarn boendes i närheten. Hon upplever 

dock att de är för få och önskar att det fanns fler familjemedlemmar. Ida berättar vidare att de 

flesta av hennes vänner har gått bort och att hon känner sig ofrivilligt ensam. Hon har god 

kontakt med sitt barn men upplever att denne inte har tid för att komma och hälsa på henne. 

Det kan således antas att Ida har ett socialt nätverk men att det inte är tillräckligt för att 

tillgodose hennes behov av socialt stöd. Ida har för några månader sedan lärt känna Eva men 

berättar att relationen dem emellan inte är avgörande för hennes välmående. Det framkommer 
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vidare att Ida känner sig lika ensam som hon gjorde innan hon beviljades insatsen 

kontaktperson. Dock uppger Ida att relationen skulle kunna utvecklas till en vänskapsrelation 

på sikt men att den inte är det i dagsläget. Det kan således konstateras att det finns en brist på 

ömsesidighet i relationen mellan Ida och Eva. Relationen till Eva kan utifrån ovanstående 

anses bidra till ett utökande av Idas sociala nätverk, dock tycks relationen vara mer formell än 

privat utifrån ovanstående. Relationen ger uttryck för att finnas i Idas formella och utvidgade 

nätverk och inte i det informella och effektiva nätverket, utifrån att relationen har mer 

enkelriktade än reciproka och ömsesidiga drag.  

 

8.1.2 Betydelsen av relationen mellan kontaktperson och brukare 

Under intervjuerna med kontaktpersonerna framkommer bland annat att relationen till 

brukaren har lett till vänskap, en sysselsättning, glädje av att få göra något för en annan 

människa et cetera. Bland brukarna är svaren på samma fråga mer heterogena och för två av 

tre brukare beskrivs relationen som vänskap. I den tredje relationen uppgav brukaren att det i 

nuläget finns brist på personkemi men att relationen skulle kunna resultera i vänskap längre 

fram. Det kan vidare konstateras att relationerna mellan respondenterna i studien inte har lett 

till något ökat deltagande i sociala sammanhang. I intervjuerna med brukarna har det dock 

framgått att dessa motiv inte heller har varit önskvärda utifrån vad brukarna själva vill. Av 

kontaktpersonerna har det samtidigt beskrivits som ett syfte med kontakten, vilket kan 

indikera en olikhet gällande motiv och i synen på relationen och dess syfte.  

 

Det huvudsakliga målet med vänskapsinterventioner är att stödja brukare som upplever 

ofrivillig ensamhet och social isolering. Dock kan utvecklande av ömsesidiga och välgörande 

relationer vara en viktig följd av det huvudsakliga målet (Gardiner et. al 2016 s. 6). Våra 

respondenter beskriver vikten av relationen på olika sätt samt olika konsekvenser som 

relationen har lett till. Thomas beskriver som tidigare nämnt relationen till Per som viktig för 

hans välmående samt att han nu inte upplever frivillig ensamhet i samma utsträckning som 

tidigare. Han berättar att han trivs väldigt bra med Per och uppger att Per är hans “plus”. 

Thomas berättare vidare att Per är hans vän och att han inte skulle kunna tänka sig någon 

bättre kontaktperson än Per. Vid intervjun med Thomas framkommer att han vid sin dagliga 

aftonbön brukar be för att Per ska stanna hos honom livet ut, vilket tolkas som att Thomas 

upplever att vänskapsinterventionen har utvecklats till en ömsesidig och välgörande 

vänskapsrelation. 
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Även Per beskriver relationen som en mycket varm vänskap, dock belyser han att vänskapen 

inte får ta över hans professionalitet. Det kan tolkas som att det finns en skillnad i Pers och 

Thomas syn på relationen dem emellan. Utifrån att Per lyfter vikten av professionalitet i 

relationen, kan det antas att han ser på relationen som mer offentlig och enkelriktad än 

reciprok och privat. Per berättar dock att han tycker väldigt mycket om Thomas och att han 

vill fortsätta vara hans kontaktperson. Om det skulle bli så att uppdraget inte förlängs så 

uppger Per att han skulle ha fortsatt kontakt med Thomas och att han inte släpper honom som 

vän. Detta talar i sin tur för att det har uppstått en vänskapsrelation mellan Thomas och Per 

men att den kanske begränsas av ramarna för uppdraget. Det framgår vidare att de ofta pratar 

om privata samtalsämnen och att Per tror att både han och Thomas har samma utbyte av 

relationen. Dock brukar Per undvika att berätta om sorgliga och ledsamma saker som kan 

riskera att tynga ned Thomas då han upplever Thomas som skör. Per betonar även att sådant 

inte tillhör uppdraget. Detta skulle å ena sidan kunna tolkas som en obalans i relationens 

ömsesidighet, det vill säga en brist på reciprocitet. Å andra sidan berättar Per att han samtidigt 

kan anförtro sig åt Thomas med vissa saker som han inte berättar för andra, vilket tyder på att 

relationen samtidigt kan anses ha reciproka drag. Per uttrycker vidare att relationen till 

Thomas är mycket betydelsefull för honom och att Thomas ger honom mycket omtanke, 

vilket enligt Per beskrivs som det viktigaste. Det framgår även att Per kände sig mer 

ofrivilligt ensam tiden innan han blev kontaktperson, vilket kan tolkas som att relationen har 

lett till mindre ensamhet, ett större socialt nätverk och ett utökat socialt kapital. Per beskriver 

det som att relationen till Thomas och Thomas vän fyller ett tomrum hos honom och att det 

finns en tillit mellan dem. En ömsesidig tillit utgör grunden för ett bestående nätverk och 

användningen av socialt kapital (Rønning & Starrin 2011 s. 30). Det kan ses som att de båda 

har utbyte av varandra genom att det finns en ömsesidighet i deras relation.  

 

Relationen mellan Ida och Eva kan anses ha en lägre grad av ömsesidighet och utbyte. Ida 

uppger att hon och Eva är olika som personer och att hon upplever att även Eva är ensam. 

Hon berättar vidare att insatsen inte blev som hon hade tänkt sig och att relationen inte har 

betydelse för hennes välmående. Det kan vara ett tecken på enkelriktighet och ett obalanserat 

givande och tagande i relationen, vilket enligt Tornstam (2011 s. 203) kan vara en anledning 

till bristande tillfredsställelse. Det framkommer vidare att Ida fortfarande känner av ofrivillig 

ensamhet och det kan således konstateras att relationen till Ida inte har tillgodosett Idas behov 

av socialt stöd. Ida berättar vidare att hennes vänner är avlidna och att hon inte har någon, 

vilket kan tolkas som att hon upplever sitt sociala nätverk som bristfälligt. Ida uppger att hon 
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och Eva brukar träffas knappt en gång per vecka men att Eva vill att de ska träffas oftare, 

vilket Ida inte är intresserad av. Det tycks vara så att Ida känner att hon inte får något utbyte 

av hennes och Evas relation. Enligt Dykstra (2009 s. 91) är personens relationsnormer en 

generell faktor som kan ge en förklaring av ofrivillig ensamhet. När preferenser, 

förväntningar och önskningar som personen har på sina relationer inte överensstämmer med 

den verkliga relationen, det vill säga inte motsvarar personens standard, så uppstår ofrivillig 

ensamhet. Det är möjligt att relationen till Eva inte motsvarar Idas relationsnormer och att det 

i sin tur är en möjlig förklaring till att Ida känner av ofrivillig ensamhet.  

 

Eva berättar att hon valde att bli kontaktperson för att få mer kontakt med människor eftersom 

att hon kände sig ofrivilligt ensam. Hon har nyligen blivit pensionär, har inga barn och hennes 

släktingar bor inte i närheten. Eva säger sig ha ett begränsat nätverk sedan hennes partner gick 

bort och att hon upplever det som svårt att få kontakt med grannar och att det är svårt att lära 

känna folk. Eva uppger att relationen till Ida har utvecklats och att det nu är en god vänskap, 

vilket tyder på att Eva känner att hon får mer utbyte av relationen än vad Ida upplever sig få. 

Eva uppger att det inte är någon skillnad på den vänskapsrelation som hon och Ida har jämfört 

med andra vänskapsrelationer. Det kan vara så att relationen till Ida motsvarar Evas 

relationsnormer. Eva beskriver det som att hon har fått en ny vän och att hon inte längre 

känner av ofrivillig ensamhet i samma utsträckning som tidigare. Detta kan tolkas som att 

relationen till Ida tillgodoser Evas behov av socialt nätverk och stöd men att det inte är 

ömsesidigt. Om uppdraget inte skulle bli förlängt så tror Eva att hon och Ida skulle fortsätta 

att träffas som vänner, vilket Ida inte uttrycker sig vilja. Detta tyder på att Ida och Eva har 

olika syn på relationen dem emellan och att relationen troligtvis betyder olika mycket för 

dem. Eva uppger att de mest brukar prata om vardagliga ting och att hon låter Ida leda 

samtalen. Samtalen kretsar kring allmänna ämnen och inget privat, vilket ger sken av att det 

eventuellt finns brist på tillit i relationen samt att den är mer enkelriktad och formell än 

ömsesidig och privat.  

 

Vera berättar som tidigare nämnt att hennes relation till Anders är bra och att de har trevligt 

när de träffas. Hon berättar att de kommer bra överens men att de inte har kommit så nära 

varandra då de inte känt varandra så länge. Samtidigt framför Vera att hon och Anders redan 

har blivit riktiga kompisar redan men att relationen inte är avgörande för hennes välmående. 

Anders beskriver relationen till Vera som en riktig god vänskap. Han upplever det som att de 

kan prata om allt och att samtalsämnen ofta kommer spontant. Dock beskriver han att 
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relationen skiljer sig från andra vänskapsrelationer då han och Vera får kontakt på ett annat 

sätt. Anders menar att det inte går att jämföra med vänner som han haft under en längre tid. 

Anders berättar exempelvis att han tänker lite mer på vad han säger till Vera men att det trots 

allt är en väldigt bra vänskap mellan dem två. Anders säger också att han inte är lika öppen 

med sina åsikter som han är med sina närmsta privata vänner, eftersom Vera inte känner 

honom på samma vis. Anders upplever att han är till glädje för Vera och att det i sin tur ger 

honom glädje tillbaka. Han lär sig mycket av Vera om hur det är att vara äldre och Veras 

perspektiv på saker och ting. Anders uppger att han får mycket tillbaka, vilket tyder på att det 

finns ett utbyte och en ömsesidighet mellan Anders och Vera. 

 

Anders uppger likt Eva att han gärna träffar Vera hemma hos sig och inte endast hemma hos 

brukaren, till skillnad från Per som upplever att det är för privat. Det kan således konstateras 

att kontaktpersonerna drar olika sociala gränser för relationen till brukarna. Anders berättar att 

kontaktmannaskapet har gett honom en uppgift i livet och att han uppskattar att känna sig 

behövd. Han uppger vidare att relationen till Vera det ger honom mycket och att Vera alltid är 

väldigt glad när han kommer och hälsar på. Emellertid berättar Anders att kontakten mellan 

honom och Vera inte skulle kvarstå under en längre tid om uppdraget upphör. Det Anders 

uttrycker kan tolkas som att relationen inte är helt ömsesidig och reciprok utan att den har 

drag av att vara en enkelriktad relation.   

 

8.1.3 Personkemi och likhet 

I intervjuer med brukarna verkar det genomgående som att personkemi och likhet kan anses 

vara viktiga faktorer för att insatsen kontaktperson ska bidra till att brukarna får ett ökat 

välmående samt minskad ofrivillig ensamhet och social isolering. De brukare som beskriver 

att de delar intressen och värderingar med sina kontaktpersoner och som upplever sig vara 

lika sina kontaktpersoner tycks även vara mer nöjda med insatsen. Brukaren Ida som berättar 

att hon inte delar intressen och värderingar samt som är olik sin kontaktperson, säger sig 

tvärtom inte vara nöjd med insatsen. Sammantaget belyser respondenternas beskrivningar hur 

viktigt det är med en god matchningsprocess för att parterna ska ges förutsättningar att 

utveckla reciproka relationer.  

 

Vera upplever att hon och Anders är lika som personer men betonar att det finns en betydande 

åldersskillnad. Tornstam (2011 s. 158) bekräftar att åldersfaktorn är viktig för utvecklande av 
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vänskapsrelationer då nära ålder sammanlänkar människor. Det framgår vidare att personer 

som liknar varandra i högre grad brukar utveckla vänskapsrelationer (ibid.). Vera och Anders 

delar, trots åldersskillnaden, intressen och värderingar och de båda uppger att samtalsämnen 

brukar uppstå spontant. Ofta kretsar samtalen kring hur det var förr i tiden, gamla minnen 

samt om deras barn och barnbarn. Vera uppger vidare att hon och Anders “klickade” direkt 

och att det kändes rätt på en gång. Hon berättar att både Anders och hon själv tycker om att 

prata och att de kommer bra överens.  

 

Thomas uppger att han redan från första stund då han såg Per fick en bra känsla och visste att 

de skulle komma bra överens. Thomas uppger att de är olika som personer men motiverar den 

goda relationen med att de delar samma intressen och värderingar, samt att de brukar ha 

samma åsikter om saker och ting. Enligt Tornstam (2011 s. 158) är likhet en viktig faktor i 

utvecklandet av vänskapsrelationer. Genomgående ges intrycket av att Thomas och Pers 

gemensamma intressen och värderingar leder dem in i en vänskapsrelation och 

åldersskillnaden som råder verkar inte utgöra något större hinder.   

 

Ida uttrycker att hon egentligen inte vill att hon och Eva ska fortsätta träffas, vilket motiveras 

genom att hon och Eva är mycket olika som personer. Av de respondenter som har intervjuats 

är åldersskillnaden störst mellan just Ida och Eva. Tornstam (2011 s. 158, 160) belyser som 

tidigare nämnt vikten av närhet i ålder för utvecklande av vänskapsrelationer. Vidare är även 

liknande intressen och erfarenheter viktiga faktorer och enligt Ida är hon och Eva olika när det 

kommer till intressen och erfarenheter. Det är även så att de befinner sig i olika livsfaser samt 

olika årskohorter då de inte är födda under samma år (ibid s. 158f). En möjlig förklaring till 

den bristande personkemin mellan Ida och Eva är således att de är för olika som personer för 

att utveckla en mer reciprok relation.    

 

8.2 Kontaktpersonens roll  

8.2.1 Olika motiv med uppdraget 

Efter att ha bearbetat empirin blir det tydligt att uppdraget som kontaktperson tolkas på något 

varierande sätt bland respondenterna. Detta kan överensstämma med Mallanders (2011 s. 368) 

påstående om att det finns en allmän oklarhet kring vad uppdraget består av. Gemensamt för 

samtliga kontaktpersoner är att de beskriver sig själva som medmänniskor och vänner till sina 

brukare men på frågan om vad det i praktiken innebär har det förekommit olika svar. Detta 
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kan tolkas som att Mallanders (ibid.) slutsatser kring att begreppet medmänniska, som också 

nämns i kommunens målsättning för insatsen (Kristianstad kommun 2017), ger en otydlig och 

abstrakt vägledning i att avgränsa uppdraget.  

 

Gardiner et. al (2016 s. 7) menar att det är av vikt att en intervention har en tydlig målsättning 

och syfte för att vara framgångsrik och minska social isolering. Något som framgick under 

intervjuerna var att det fanns vissa skillnader inte bara mellan kontaktpersonerna utan även 

mellan kontaktpersoner och brukare, när det kom till synen på vad uppdraget skulle leda till. 

Kontaktpersonerna beskrev sig själva som ganska flexibla och lyhörda i förhållande till 

brukarna när det kom till att utforma kontakten. Detta kan anses vara positivt utifrån Gardiner 

et. als (2016 s. 8) påstående om att interventioner som ser till brukarens autonomi genom att 

tillåta hen att bestämma aktiviteter, anses vara mer effektiva gällande att motverka ensamhet 

och social isolering. Samtidigt lyfte samtliga kontaktpersoner ett mål i form av att göra 

brukarna mer aktiva i samhället; ett mål som endast återspeglades av en brukare, nämligen 

Vera. I intervju med Vera framkommer att hon har svårt för att gå ut men att hon hoppas 

kunna göra det längre fram, då det är något Anders gärna vill göra. I samtal med Anders 

framkommer att han känner sig begränsad av Veras nedsatta hälsotillstånd då det medför 

svårigheter för dem att komma ut tillsammans. Sammantaget kan det således konstateras att 

Vera inte lyfter en ökad aktivitet utomhus som ett eget behov, utan snarare motiverar målet 

som någonting Anders vill uppnå. Detta kan tolkas som att Anders målsättning om att få Vera 

att ta sig ut egentligen inte speglar Veras behov. Kanske kan Veras vilja att ta sig ut 

tillsammans med Anders snarare förklaras med hjälp av Tornstams resonemang kring 

åldrande och reciprocitet (2011 s. 204). Han menar att ålderdomen ofta medför ett förlorande 

av resurser som krävs för att upprätthålla reciproka relationer, vilket kan innebära att den 

äldre i värsta fall enbart kan erbjuda medgörlighet, för att undvika de känslor av ensamhet 

som uppstår när en inte har något att erbjuda i en relation (ibid.). Utifrån detta resonemang 

kan det antas att relationen mellan Vera och Anders kan ha en brist på reciprocitet, det vill 

säga att givandet och tagandet i relationen är obalanserat.  

 

Liknande motiv kan urskiljas i samtal med Per. Han uppger att det viktigaste med relationen 

är att få Thomas att känna tillit för att Per ska kunna få ut Thomas i samhället, vilket enligt 

(Rønning & Starrin 2011 s. 30) kan ses som en form av socialt kapital. Det betonas även att 

en ömsesidig tillit är en “förutsättning för att nätverket ska bestå, och det utgör en 

förutsättning för användningen av socialt kapital” (ibid. s. 32). Begreppet aktivitet är 
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återkommande under intervjun och Per betonar vikten med att jobba för att Thomas ska bli 

just mer aktiv, vilket beskrivs som en svår uppgift. Samtidigt uppger Per att målet även är att 

Thomas ska bli lyssnad på, då han beskrivs ha ett stort behov av att samtala. Thomas gav i sin 

tur intrycket av att främst vilja sitta ner och prata men var inte främmande för tanken att 

eventuellt följa med till en mötesplats.  

 

Mallander (2011 s. 165) hävdar att en framgångsrik insats i form av en kontaktperson ska 

resultera i att brukarens humankapital och/eller sociala kapital ökar. En slutsats som kan dras 

av denna studie är att samtliga kontaktpersoner beskriver sig själva som ett verktyg för att få 

brukarna att utveckla eller uppnå någonting, såsom ökad aktivitet, deltagande i sociala 

sammanhang eller minskade känslor av ofrivillig ensamhet, vilket således kan överensstämma 

med Mallanders beskrivning av vad som kännetecknar ett framgångsrikt kontaktmannaskap. 

Gemensamt för brukarna var dock - med undantag för Ida, där personkemin i relationen till 

Eva beskrevs som bristfällig - att de uttryckte en vilja att ha en vänskaplig parrelation med 

kontaktpersonerna. I samtal med Ida urskiljs som tidigare nämnt en viss ovillighet att umgås 

med Eva och situationen beskrivs som “jobbig”. Under intervjun med Eva framkommer dock 

en vilja att åka på utflykter och hitta på andra aktiviteter med Ida längre fram, vilket således 

inte alls överensstämmer med Idas önskemål. Varken i samtal med Ida eller med övriga 

brukare uttrycktes intresse för ett utökat socialt nätverk utöver kontaktpersonen och inte heller 

någon vilja att ta sig till nya sociala sammanhang. Detta kan möjligtvis förklaras med hjälp av 

Forsberg & Wallmark (2002 s. 49), vilka hävdar att det som verkar avgörande i sociala 

nätverk inte är storleken, utan hur väl relationerna inom nätverket kan tillgodose personens 

behov av socialt stöd i form av exempelvis känslomässig närhet och rådgivning. Utifrån 

ovanstående kan en möjlig förklaring till varför Thomas och Vera inte är intresserade av 

ytterligare sociala kontakter eller deltagande i sociala sammanhang, vara att deras 

kontaktpersoner och andra eventuella befintliga kontakter tillgodoser deras behov av socialt 

stöd. I Idas fall kan det snarare förklaras genom att Eva inte motsvarar hennes 

relationsnormer, som tidigare nämnts. 

 

I kommunens målsättning med insatsen (Kristianstad kommun 2017) framgår att det främsta 

syftet med insatsen är att motivera brukaren att delta i befintliga verksamheter eller andra 

sociala sammanhang, vilket kan vara grunden till kontaktpersonernas strävan att få med sig 

brukarna ut i samhället. Å andra sidan framgår det även att kontaktpersonens uppgift är att 

vara en medmänsklig, icke-professionell kontakt åt kunden samt att de tillsammans kan 
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samtala och/eller promenera till andra aktiviteter, vilket tyder på att utformningen av 

kontakten mellan kontaktpersonerna och brukarna uppnår kommunens målsättning, trots att 

den mer liknar en parrelation. Ingen av brukarna har uttryckt ett eget behov av att komma ut i 

samhället utan ville snarare ha någon att umgås med i hemmet. Kanske kan ovanstående 

diskrepans vara ett exempel som bekräftar Mallanders (2011 s. 368) påstående om att 

uppdragets innehåll och syftet med relationen är otydligt, vilket i sin tur leder till att 

kontaktperson och brukare beskriver strävan mot olika mål. 

 

8.2.2 Enkelriktade och offentliga samt reciproka och privata relationer 

I denna studie kan det konstateras att relationen mellan kontaktpersoner och brukare beskrivs 

innehålla såväl drag av enkelriktighet som reciprocitet. Det kan vidare fastslås att relationen 

har resulterat i mer eller mindre ömsesidiga relationer men att kontakten samtidigt begränsas 

av ofrånkomliga offentliga ramar, utifrån att det är en av kommunen beviljad insats. Det blir 

även tydligt att intervjuade kontaktpersoner drar olika sociala gränser för kontakten med 

brukarna; någon framför exempelvis att den inte vill träffa sin brukare i hemmet då det är 

privat medan en annan säger sig mycket väl kunna träffas i sitt eget hem.  

 

Kontaktpersonens främsta uppgift som tidigare nämnt att vara en medmänsklig, icke-

professionell kontakt åt kunden (Kristianstad kommun 2017). Samtidigt kan det konstateras 

att det förekommer formella ramar, exempelvis utifrån att relationen är en av kommunen 

beviljad insats. Relationen grundar sig dessutom i ett kontrakt med riktlinjer och 

minimigränser för umgänget. Sammantaget visar ovanstående att relationen mellan 

kontaktperson och brukare befinner sig i gränslandet mellan att vara å ena sidan privat men å 

andra sidan offentlig, vilket överensstämmer med Mallanders diskussion om att det är en 

relation som befinner sig i ett gränsland (2011 s. 44).  

 

Relationer kan som tidigare konstaterats ses som mer eller mindre enkelriktade eller reciproka 

(Forsberg och Wallmark 2002 s. 46). Enkelriktade relationer kännetecknas av att den ena 

parten är i beroendeställning till den andra, vilket vi i ovanstående stycke visade att brukaren 

gör i förhållande till kontaktpersonen, utifrån omständigheterna kring upprätthållandet av 

relationen. Reciproka relationer är i sin tur ömsesidiga, vilket vi även det kan se i relationerna 

mellan kontaktpersoner och brukare. Det kan konstateras att kontaktpersonerna och brukarna 

fyller olika funktioner för varandra men sammantaget framgår det av intervjuerna att de flesta 

får ut någonting av relationen. Thomas och Vera kan antas ha fått - som konstaterats ovan - ett 
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ökat socialt kapital och nätverk genom relationen till sina kontaktpersoner. Detta gäller även 

för samtliga kontaktpersoner, i mer eller mindre utsträckning. Eva har som tidigare nämnt 

uppgett att hon känner sig mycket ensam och att hon antog uppdraget som kontaktperson för 

att träffa andra människor. Det kan således konstateras att relationen till Ida fyller ett tomrum 

för Eva. Detta kan tolkas som att insatsen har en dubbel verkan, genom att den i ovan nämnda 

relation motverkar ofrivillig ensamhet och social isolering hos såväl kontaktpersonen som 

brukaren. I just denna relation beskrevs personkemin som bristfällig av Ida och det framgick 

att hon inte fick ut så mycket av kontakten. Samtidigt framkommer vid intervju att 

kontaktpersonen får ett utbyte och säger sig ha blivit mindre ofrivilligt ensam genom 

kontakten. 

 

På frågan om vad uppdraget som kontaktperson innefattar berättar Per att han inte hjälper 

Thomas med städning eller andra hushållssysslor då det inte kan anses ingå i uppdraget. Per 

gjorde dock undantag i början av uppdraget då Thomas inte hade någon syn under denna 

period, vilket kan tolkas som att han gick utanför de professionella ramarna för uppdraget. På 

samma vis beskriver Per samt övriga kontaktpersoner att de går utanför ramarna och träffar 

sina brukare mellan två och fyra timmar i veckan istället för en timme, vilket är skrivet i 

avtalen. Per berättar att det är ett måste för att skapa tillit och uppnå målet med insatsen. 

Utifrån ovanstående kan det antas att relationen mellan Per och Thomas har utvecklats till en 

mer reciprok vänskapsrelation, vilket Gardiner et. al. (2016 s. 6) beskriver som en möjlig, 

viktig följd av en vänskapsintervention. Per hävdar även, som tidigare nämnt, att han skulle 

fortsätta att träffa Thomas om uppdraget och arvodet skulle upphöra, vilket stärker tolkningen 

av att relationen är mer reciprok än enkelriktad.  

 

Samtliga respondenter visar drag av att hamna i gränslandet av enkelriktade och reciproka 

relationer. Vissa relationer tenderar att vara mer reciproka än andra men alla har ändå drag av 

enkelriktighet. I stycket ovan konstateras att relationen mellan Per och Thomas kan anses 

vara mer reciprok än enkelriktad. Det blir dock samtidigt tydligt att relationen mellan 

kontaktperson och brukare befinner sig i gränslandet mellan att vara privat då exempelvis Per 

å ena sidan beskriver relationen som “djup, nära vänskap” men å andra sidan betonar att det 

finns professionella gränser. Han benämner kontaktmannaskapet som ett uppdrag/projekt, 

vilket också tyder på att det finns offentliga inslag i relationen. Per uppger vidare att det finns 

skillnad i relationen jämfört med andra relationer, bland annat eftersom att han medvetet har 

valt att inte träffa Thomas i sitt eget hem då det är Pers privata sfär. Parterna träffas således i 
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Thomas hem, vilket tillsammans med övriga faktorer såsom faktumet att Per får ett arvode för 

att träffas, tyder på att Thomas befinner sig i en beroendeställning till Per. På så vis kan det 

finnas inslag av en enkelriktad relation dem emellan. Samtidigt beskriver Per att han antog 

uppdraget då han ville ha en sysselsättning och samtidigt fungera som ett emotionellt stöd för 

någon. Per berättar vidare att han erbjuder sig själv som lyssnare och som stöd, och får 

tillbaka omtanke. Per och Thomas brukar även tala om privata samtalsämnen när de träffas. 

Utifrån ovanstående skulle det således kunna tolkas som att det finns ett ömsesidigt utbyte i 

relationen. Detta kan i sin tur tolkas som att relationen är i alla fall delvis reciprok. Samtidigt 

betonar Per som tidigare nämnt att vänskapen inte får ta över professionaliteten. Här drar han 

en parallell till sitt tidigare arbete och framför att han aldrig tog med sig det hem. Detta kan 

tolkas som att det finns en skillnad jämfört med andra vänskapliga relationer, då Per likställer 

uppdraget som kontaktperson med ett arbete. Å andra sidan konstaterar Per att det finns ett 

känslomässigt engagemang och att han “inte är någon robot”.  

 

Mallander (2011 s. 165) skriver att vänskapsrelationer kännetecknas av jämställdhet och 

ömsesidighet samt att de är icke-hierarkiska. Relationer mellan kontaktpersoner och brukare 

kan i grund och botten anses vara hierarkiska då det rör sig om en insats som beviljas av en 

myndighet. Beslutet föranleds av en bedömning av huruvida personen i fråga är ensam och 

riskerar social isolering (Kristianstad kommun 2017). Om så är fallet kan personen beviljas en 

kontaktperson, till vilken det utgår ett arvode. Ovanstående medför således att relationen 

mellan kontaktperson och brukare kan ses som ojämlik och hierarkisk. Å andra sidan 

framkommer det i samtliga intervjuer att såväl kontaktpersoner som brukare beskriver 

relationen till varandra som vänskap. Det framkommer vidare att båda parter får ut någonting 

av relationen, om än i olika utsträckning.  

 

Som tidigare nämnt beskriver kontaktpersonerna sig själva som ett verktyg eller medel för att 

exempelvis minska ensamheten hos brukaren. Anders uttrycker exempelvis att arvodet medför 

skyldigheter och att han är skyldig att erbjuda sig själv och sin tid. Det har dock tidigare 

konstaterats att Vera i sin tur bidrar med kunskap och erfarenheter från sitt eget liv, vilket 

Anders upplever som givande. Det kan således tolkas som att det finns ett ömsesidigt utbyte, 

det vill säga en reciprocitet, i relationen mellan Anders och Vera. 
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8.2.3 Ofrivillig ensamhet 

Sammantaget har det framgått av intervjuerna att en av tre brukare känner sig mindre 

ofrivilligt ensamma efter utvecklandet av relationerna till kontaktpersonerna. En brukare 

kände sig varken ofrivilligt ensam innan eller efter kontakten med kontaktpersonen och en 

annan upplever sig vara lika ofrivilligt ensam som tidigare, då relationen till kontaktpersonen 

inte har resulterat i en ömsesidig vänskapsrelation. En möjlig anledning till detta kan vara att 

parterna inte har särskilt mycket gemensamt, vilket visar på vikten av personkemi och likhet 

vid utvecklandet av en ömsesidig, reciprok relation.  

 

Det framgår vidare att samtliga respondenter har förlorat sina livspartners, vilket i sin tur kan 

leda till emotionell ensamhet då en viktig anknytningsperson som hen tidigare kunde vända 

sig till inte längre finns kvar (Dahlberg & McKee 2014 s. 504). Emellertid finns även tecken 

på att en del av respondenterna känner social ensamhet, utifrån att de beskriver en begränsad 

kontakt med vänner och familj samt låg känsla av gemenskap. En del av våra respondenter 

tycks emellertid ha fått en minskad social ensamhet genom tillgång till varandras vänskap, 

dock kvarstår ensamhet hos en del av våra respondenter. Denna ensamhet kan tänkas vara av 

emotionell karaktär och kan då inte ersättas av en uppstyrd vänskapsrelation, detta då olika 

relationer har olika funktioner och inte kan ersätta varandra (ibid.). Frågan som uppstår är hur 

insatser kan utformas för att på ett gott sätt stödja även personer som upplever emotionell 

ensamhet.   

 

9 Sammanfattning och diskussion 

9.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelsen av relationen mellan brukare och 

deras kontaktpersoner, för att analysera vad det är för typ av relation samt vad den leder till 

för konsekvenser. De frågor som ställdes var på vilket sätt brukarna och deras 

kontaktpersoner beskriver relationen till varandra, vad relationen till kontaktpersonen har 

inneburit och vad den betyder för brukaren, samt hur kontaktpersonen beskriver betydelsen av 

relationen samt vad den har lett till. Frågorna har besvarats med hjälp av insamlad empiri, 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Sammantaget har vi i denna studie kommit 

fram till att relationen mellan kontaktperson och brukare är en komplex relation som befinner 

sig i gränslandet mellan att vara privat och offentlig. Av det vi har sett i denna undersökning 

kan det dock anses att interventionen har fått ett positivt utfall för de flesta respondenter. Det 
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verkar således som att paren har kunnat reda ut komplexiteten och utvecklat relationer med 

mer eller mindre ömsesidiga utbyten. Däremot visade relationen mellan ett av paren att likhet 

och personkemi troligtvis är avgörande för att kunna utveckla en ömsesidig, reciprok relation.  

 

Sammanfattningsvis verkar det som att relationerna mellan kontaktpersonerna och brukarna i 

studien inte är helt enkelriktade utan snarare relationer med inslag av såväl enkelriktighet som 

reciprocitet, i mer eller mindre omfattning. Detta har bland annat påvisats genom att 

kontaktpersonerna beskriver olika hög grad av ömsesidighet i relationerna samt att de drar 

olika gränser för kontakten. Det kan vidare konstateras att relationerna har lett till minskade 

känslor av ofrivillig ensamhet hos de flesta respondenter, såväl för brukare som för 

kontaktpersoner. Frågan är dock om det är möjligt att utveckla en renodlad vänskapsrelation, 

så länge relationen grundar sig i ett uppdrag där den ena parten får ett arvode för att umgås? 

 

9.2 Diskussion 

Någonting vi fann intressant under studien var att det tycks finnas en diskrepans mellan 

kontaktpersonernas och brukarnas syn på vad relationen skulle leda till. Brukarna uttryckte en 

vilja att ha en parrelation medan kontaktpersonerna framförde en strävan att få brukarna mer 

aktiva i samhället. I kommunens målsättning (Kristianstads kommun 2017) framgår att det 

främsta syftet med insatsen är att motivera brukaren att delta i befintliga verksamheter eller 

andra sociala sammanhang. Å andra sidan framgår även att kontaktpersonens uppgift är att 

vara en medmänsklig, icke-professionell kontakt åt kunden samt att de tillsammans kan 

samtala och/eller promenera till andra aktiviteter. Det finns således inget uttalat krav att 

brukarna ska motiveras och så småningom ta sig ut i nya sociala sammanhang. Utifrån 

ovanstående upplevde vi det som intressant att samtliga kontaktpersoner ville sträva mot 

något mer, trots att brukarna varken uttrycker behov av eller en vilja att ta sig utanför 

hemmet. I intervjun med Vera framkom som tidigare nämnt dessutom att hon vill försöka att 

ta sig ut på promenader så småningom, då det är något som kontaktpersonen har uttryckt en 

vilja av. I samtal med tillhörande kontaktperson Anders, framgick det att han kände sig 

begränsad i kontakten med brukaren då denne inte kan hitta på aktiviteter utanför det egna 

hemmet. Vi tänker att det är ett normativt antagande att alla människor mår bra av att komma 

ut till nya sociala sammanhang, särskilt utifrån att brukarna som har deltagit i denna studie 

kan anses ha en hög ålder samt en begränsad funktionsförmåga. En del mår kanske bättre av 

att umgås enskilt med någon i det egna köket, samtidigt som att det säkerligen finns många 
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som skulle få en bättre livskvalité genom att få nya kontakter och/eller genom att börja besöka 

mötesplatser. Det som är av vikt är dock att det är individens egna vilja och uttryckta behov 

som får styra, snarare än att brukaren ska anpassa sig efter kontaktpersonens målsättning. 

Syftet med insatsen är trots allt att motverka social isolering och ofrivillig ensamhet och vi 

tänker att lösningen kan se olika ut för olika människor. Kan det vara så att kommunens motiv 

med insatsen inte är anpassade efter brukarnas egna motiv? 

 

I samtal med Ida och Eva förstod vi att Ida inte var nöjd med kontakten och att hon egentligen 

inte vill fortsätta att träffas. Hon uppger vidare att Eva snarare vill träffas oftare och att det 

även är Eva som känner sig ensam. Det tycks således vara så att Ida upprätthåller relationen 

eftersom att det i själva verket är Eva som är ensam. Ida känner sig i sin tur lika ofrivilligt 

ensam nu som hon gjorde innan hon lärde känna Eva. På frågor kring vad Ida tror är 

anledningen till den bristfälliga insatsen, berättar Ida att hon och Eva är mycket olika som 

personer och att de inte delar samma intressen. Detta belyser således vikten av en fungerande 

matchningsprocess och det visar att utvecklandet av reciproka relationer kräver rätt 

förutsättningar. Kanske är det så att lika barn leka bäst? I relationen i fråga upplevde vi det 

nästintill som att Ida upprätthöll kontakten för Evas skull då även Eva upplevde ofrivillig 

ensamhet. Kan det vara så att ansvar i en sådan situation hamnar även på brukaren, att även 

Ida i detta fall måste verka som ett socialt stöd för kontaktpersonen? Kan det rent konkret bli 

ombytta roller? Då det är en insats som trots allt blir mer eller mindre privat och personlig, 

kan det kanske vara svårt att säga upp en relation som inte blev som en har förväntat sig. 

Vidare kan det anses att brukaren redan är den svagare parten och skall skyddas från 

ytterligare påfrestning. Detta visar således på vikten av att insatsen följs upp. I nuläget följs 

insatsen upp tre veckor efter att den beviljades och därefter en gång om året. Det skulle 

kanske kunna vara ett bättre alternativ att ha en uppföljning efter ett par månader när parterna 

har hunnit känna varandra, istället för att det ska gå ett helt år?   

 

Som nämnts tidigare i vår studie så finns det befintlig forskning som visar på ofrivillig 

ensamhet och dess konsekvenser på människors hälsa (Crewdson, 2011 s. 2). Det finns 

samband mellan ofrivillig ensamhet och förekomst av depression samt en ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar och högt blodtryck. Vidare är ofrivillig ensamhet en riskfaktor för en ökad 

nedgång av motoriska funktioner samt har äldre människor som lever ensamma en generellt 

sett mer energi- och näringsfattig kost jämfört med äldre personer som är sammanboende 

(ibid s. 2f; Domènech-Abella et al. 2017 s. 1). Det är således allvarliga konsekvenser som kan 
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uppstå till följd av ofrivillig ensamhet och det är därför av vikt att insatser som ska förebygga 

och motverka ofrivillig ensamhet samt social isolering är välfungerande. Något som vi funnit 

i vår studie är att en inledande matchningsprocess kan vara avgörande för hur insatsen 

upplevs av brukaren. Utifrån insamlad empiri kan det konstateras att det finns behov av en 

välfungerande matchning mellan brukare och kontaktperson för att insatsen skall brukaren ett 

ökat välmående och minskad ofrivillig ensamhet och social isolering. Sker ingen fullgod 

matchning finns en risk att brukaren blir tilldelad en kontaktperson som denne inte upplever 

bidrar till ett ökat välmående, utan kan istället riskera att bli en belastning. Genom matchning 

ges större möjlighet till att människor som delar intressen och värderingar samt är mer lika 

åldersmässigt ges chans till att bli varandras kontaktpersoner och brukare.  

 

Studien har lett till ytterligare funderingar kring hur brukarna upplever skillnader mellan 

social och emotionell ensamhet och hur det beskrivs med brukarnas egna ord. Upplever 

brukarna att vänner kan ersätta emotionell ensamhet efter en förlust av relationen till en viktig 

person, exempelvis maka eller make? Frågan är om det går att bygga broar mellan social och 

emotionell ensamhet trots att relationerna enligt Dahlberg & McKee (2014 s. 504) uppges 

vara ej ersättningsbara då de har olika funktioner. Det vore intressant att undersöka om olika 

relationer trots allt kan mer eller mindre väga upp för varandra samt om och hur det i sin tur 

skulle kunna vara användbart i utformandet av insatsen kontaktperson.  
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Bilaga Intervjuguide 

Innan intervjun  

 Beskriv vilka vi är och vår roll i undersökningen 

 Förklara vem som står för forskningen (Lunds universitet) 

 Förklara att vi skriver ett examensarbete. 

 Ange i stora drag undersökningens syfte, varför den är viktig samt vilken typ av info 

som ska samlas in. 

 Förklara varför respondenten har valts ut. 

 Utlova anonymitet 

 Klargör att deltagandet är frivilligt (informerat samtycke) 

 Ge respondenten tillfälle att ställa frågor. 

 

Bakgrundsfrågor 

 Namn 

 Ålder 

 Kön 

 Relationsstatus 

 Tidigare arbetsliv 

 

Intervjuguide brukare 

Socialt nätverk 

 Vill du berätta om vad som fick dig att ansöka om en kontaktperson? 

 Fanns det någon matchningsprocess och hur gick den i så fall till? 

 Hur skulle du beskriva syftet/målet med insatsen? 

 Hur ser ditt sociala nätverk ut; har du vänner och familj som du har kontakt med? 

Om ja, hur ofta? 

 Tycker du att ditt sociala nätverk har utökats efter du fick din kontaktperson? 

 

Utformning av insatsen 

  Hur ofta och på vilket sätt brukar du och din kontaktperson ha kontakt med 

varandra? 
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Relationen 

 Hur skulle du beskriva din relation till x? 

 Skiljer sig er relation åt från andra relationer? Om ja, på vilket sätt? 

 Skulle du vilja utveckla/förändra er relation på något sätt? Om ja, hur? 

 Vad betyder er relation för dig och ditt välmående? 

 Finns det något som utmärker just er relation? 

 

Konsekvenser av insats 

 På vilket sätt har relationen påverkat dig, jämfört med tiden innan du fick din 

kontaktperson? 

 Hur tänker du att er relation kommer att se ut i framtiden? 

 Händer det att du känner dig ofrivilligt ensam? Om ja, upplever du någon skillnad 

jämfört med tiden innan du fick din kontaktperson? 

 

Intervjuguide kontaktperson 

Uppdraget 

 Vill du berätta om vad som fick dig att anta uppdraget som kontaktperson? 

 Fanns det någon matchningsprocess och hur gick den i så fall till? 

 Hur skulle du beskriva syftet/målet med insatsen? 

 

Utformning av insatsen 

 Hur skulle du beskriva din roll/ditt uppdrag som kontaktperson? 

 Hur ofta och på vilket sätt brukar du och din kund ha kontakt med varandra? 

 

Relationen 

 Hur skulle du beskriva din relation till x? 

 Skiljer sig er relation från andra relationer? Om ja, på vilket sätt? 

 Skulle du vilja utveckla/förändra er relation på något sätt? Om ja, hur? 

 Vad betyder er relation för dig? 

 Upplever du att du får ut någonting av uppdraget som kontaktperson, utöver arvodet? I 

så fall vad? 
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Konsekvenser av insats 

 På vilket sätt har relationen har påverkat dig, jämfört med tiden innan du antog 

uppdraget som kontaktperson? 

 Hur tänker du att er relation kommer att se ut i framtiden? 

 Vi har fått till oss att avtalet löper under ett år, vad händer när avtalet upphör? 

Uppföljning? 

 

 


