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Förord  
 
Vi som är författare till denna studie vill börja med att tacka alla individer som har medverkat i 
studien och delgivit oss värdefull information kring upplevelser, förväntningar samt 
erfarenheter inom kontaktmannaskap. 
 
Ett tack till verksamhetscheferna inom ordinärt boende och boendestöd, samt den anhörig till 
oss som har varit behjälplig i att finna lämpliga individer att intervjua.   
 
Ytterligare ett tack till Carolin Forsberg, svensklärare vid John Bauergymnasiet i Gävle, som 
tog sig tid att språkgranska vår studie. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Gunilla Carstensen, som under hela studien gett oss tips och 
råd samt stöttat oss på ett väldigt bra sätt. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss under denna period, då vår 
fokus under tio veckor legat på denna studie. 
 
 
Marie Olsson 
Malin Öztürk
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Sammanfattning 

 
Kontaktmannaskap är inte någonting helt nytt, utan har sedan länge använts som arbetsmetod i 
den somatiska och psykiatriska vården. Inom äldreomsorgen är kontaktmannaskapet en relativt 
ny arbetsmetod. Syftet med ett kontaktmannaskap är att individerna skall uppleva delaktighet, 
inflytande och självbestämmande över sitt eget liv. 
 
Kontaktmannaskap är en väl användbar metod för att uppnå exempelvis kontinuitet och 
självbestämmande inom vård och omsorg. Omvårdnad Gävle har utarbetade riktlinjer och 
rutiner kring kontaktmannaskap, som gäller inom hela förvaltningen. Metoden 
kontaktmannaskap inom ordinärt boende och boendestöd skall säkra individens rätt till vård, 
service och omsorg. Upplever individerna att det är så? Då man har samma utgångspunkter 
kring kontaktmannaskap, bör detta fungera likvärdigt inom både ordinärt boende och 
boendestöd. Frågan är om det gör det. 
 
Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod undersöka individernas upplevelser 
kring kontaktmannaskapet inom ordinärt boende och boendestöd i Gävle kommun. Därutöver 
är syftet att synliggöra eventuella likheter och skillnader inom respektive verksamhet. Studiens 
resultat bygger på fyra intervjuer (två från vardera boendeform) som visar bland annat att de 
tillfrågade individerna som har kontaktmannaskap tycker att det fungerar bra och vissa likheter 
mellan ordinärt boende och boendestöd kan skönjas. Dessa likheter överensstämmer 
övergipande med Omvårdnad Gävles rutin gällande kontaktmannaskap. Vi har sedan valt att 
analysera resultatet av våra intervjuer utifrån den tidigare forskning som presenteras inom 
området samt teorierna empowerment och rollteorin.  
 
  
 
 
Nyckelord: Kontaktmannaskap, självbestämmande, kvalitativ metod, empowerment, 
omvårdnad 

4 
 



 

1. Inledning 
 
Ämnet i denna studie kommer att behandla kontaktmannaskapet inom Gävle Kommun och 
förvaltningen Omvårdnad Gävle, ordinärt boende och boendestöd. Intresset för 
kontaktmannaskap väcktes under vår arbetsplatsförlagda utbildningen inom Omvårdnad Gävle, 
ordinärt boende respektive boendestöd. Dessa verksamheter arbetar aktivt och kontinuerligt 
med kontaktmannaskap. Respekten och lyhördheten för enskildas behov och önskemål är ett 
centralt kvalitetskriterium, som måste ha stort utrymme vid all kvalitetsutveckling.1 
Omvårdnad Gävle har gjort en satsning för att på lång sikt säkerställa kvalitets- och 
kompetensutvecklingsarbetet inom vård och omsorg. Satsningen heter kompetensstegen och 
påbörjades år 2006 och avslutades vintern år 2008. Kompetensstegen består av fyra olika delar 
på vardera tio timmar, och en av dessa delar behandlar metoden kontaktmannaskap.2  
 
Kontaktmannaskapet är inte helt nytt, utan har sedan en längre tid använts i den somatiska och 
psykiatriska vården. Inom äldreomsorgen är däremot kontaktmannaskapet en relativt ny och 
outforskad arbetsmetod, som blir allt vanligare i både ordinärt boende och inom särskilda 
boenden.3 Kontaktmannaskapet som arbetsmetod är inte lagbunden utan införs i regel genom 
ett politiskt beslut på kommunal nivå, men även i form av spontana initiativ i den enskilda 
verksamheten.4 Omvårdnad Gävle har utformade riktlinjer och rutiner för hur 
kontaktmannaskapet (se bilaga 2) skall fungera och vad det innebär. Dessa gäller för samtliga 
verksamheter inom förvaltningen. 
 
Utifrån kommunens satsning på kompetensstegen – kontaktmannaskap och det utarbetade 
rutiner som finns, väcktes tanken på hur individerna själva upplever sitt kontaktmannaskap. I 
och med denna satsning borde det finnas goda förutsättningar till ett bra kontaktmannaskap. 
Centrala begrepp i arbetet med kontaktmannaskap är exempelvis ”inflytande”, ”delaktighet” 
och ”självbestämmande”. Frågan är vilka möjligheter individen har att uppleva detta i vardagen 
utifrån metoden kontaktmannaskap.  

1.1 Bakgrund  
Under 1990-talet i Sverige skedde en stor förändring för äldre- och handikappade individer och 
deras förutsättningar att leva ett liv med inflytande och delaktighet i sin vardag. Detta har i allt 
större uträckning blivit målet för verksamheter som bedriver omsorgen kring dessa individer. 
Denna historiska förändring har bidragit till att två olika reformer inom äldre- och 
handikappomsorgen infördes.5 
 
Den första reformen inträffades år 1992 då Ädelreformen genomfördes, vilken innebar att 
Sveriges kommuner fick det samlade ansvaret för äldreomsorgen. I och med detta ansvar fick 
kommunerna ta över cirka 30 000 sjukhemsplatser och arbetsgivaransvaret för cirka 70 000 
anställda, samt ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter inom somatisk 
sjukvård och geriatrisk vård.6 De nya nationella målen för äldrepolitiken som trädde i kraft år 
19997, betonar äldre individers rätt till ett aktivt liv, inflytande i samhället och över sin vardag. 
Andra viktiga aspekter är trygghet, ett respektfullt bemötande samt tillgång till god vård och 
omsorg i hemmet.8  
 

                                                           
1 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken 
2 http://www.gavle.se  
3 FoU 2003:3 
4 ibid 
5 Alaby & Bjurström, 2001 
6 Välfärd vid vägskäl 
7  Nationell handlingsplan för äldrepolitiken  
8 ibid 
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Under de senaste decennierna har det inom psykiatrin också skett en stor förändring. 
Mentalsjukhus och vårdhem har ersatts med ett kommunalt ansvar, med målsättningen att ge 
den psykiskt funktionshindrade individen förutsättningar till ett självständigt liv.9 År 1995 
infördes psykiatrireformen med syftet att ge psykiskt funktionshindrade möjligheter till ett 
bättre och självständigare liv i kommunerna. Reformen innebar att kommunerna tog över 
ansvaret för att ordna sysselsättning, träffpunkter och stöd i boende samt gruppboende.  
 
Gävle Kommun tillhör Gästrikland och Gävle blev stad år 1446, kommunen har ca 93 509 
invånare (31 december 2008). En av de största förvaltningarna inom Gävle kommun är 
Omvårdnad Gävle. I denna förvaltning arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, 
personliga assistenter, habiliterare, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ 
personal inom äldreomsorgen och inom de olika handikappverksamheter som finns. Exempel 
på verksamheter som bedrivs inom förvaltningen är ordinärt boende (hemtjänst), särskilt 
boende, boendestöd och dagliga verksamheter. Dessa verksamheter bedrivs i huvudsak i egen 
regi, men även till viss del på entreprenad. Det är politiker i omvårdnadsnämnden Gävle som 
fattar beslut om de strategiska och övergripande frågor som gäller inom äldre- och 
handikappomsorgen.10 
 
Gävle kommun och förvaltningen Omvårdnad Gävle arbetar enligt lag utifrån Socialtjänstlagen 
(SoL) (2001:453).11 Den vänder sig till alla som någon gång kan behöva stöd och hjälp från 
Socialtjänsten. I lagen finns bestämmelser om rättigheterna till ekonomiskt och socialt stöd. 
Likaså finns det tydligt angivna skyldigheter som kommunen har gentemot människorna som 
vistas däri. Bland annat vänder sig lagen till äldre individer samt individer med 
funktionshinder. Omvårdnad Gävle har det samlade ansvaret för omsorgen av de äldre- och 
funktionshindrade individer som är 20 år eller äldre i Gävle Kommun.  
 
En av Gävle Kommuns uppgifter är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och 
värdigt liv utifrån SoL. Hjälpinsatser kan bedrivas exempelvis inom ordinärt boende, där 
kommunen har som mål att äldre individer skall kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som 
möjligt. Beviljade insatser utifrån SoL inriktas därför på att göra detta möjligt, i den mån det 
går. Detta kan innebära att individerna kan få hjälp i form av hemtjänst, trygghetslarm, 
nattpatrull eller besök på dagverksamhet. Individer med psykiska funktionshinder kan erhålla 
boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i det egna hemmet, enligt SoL. Stödet kan 
innefatta både praktisk hjälp för att klara eget boende samt omvårdnad och annan service. 
Stödet skall främja individens möjlighet att leva ett så självständigt och oberoende liv som 
möjligt.12                                                                                                                                                                                        

1.2 Problemformulering 
För att individer i beroendeställning skall kunna känna självbestämmande, trygghet, kontinuitet 
och delaktighet även när deras egna krafter sviktar måste kommunen tillhandahålla det stöd 
som behövs i olika situationer, med bibehållen respekt för individens självbestämmande och 
integritet. Kontaktmannaskapet är en väl användbar metod för att uppnå exempelvis kontinuitet 
och självbestämmande inom vård och omsorg. Omvårdnad Gävle har utarbetade riktlinjer och 
rutiner kring kontaktmannaskap, som gäller inom hela förvaltningen (se bilaga 2). Metoden 
kontaktmannaskap inom ordinärt boende och boendestöd skall säkra individens rätt till vård, 
service och omsorg. Upplever individerna att det är så? Då man har samma utgångspunkter 
kring kontaktmannaskap, bör detta fungera likvärdigt inom både ordinärt boende och 
boendestöd. Frågan är om det gör det. 

                                                           
9 Psykiskt stördas villkor 
10 http://www.gavle.se 
11 http://www.lagen.nu/2001:453  
12 http://www.gavle.se  
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1.3 Syfte 
Syftet är att genom en kvalitativ studie undersöka individernas upplevelser kring 
kontaktmannaskapet inom ordinärt boende och boendestöd, utifrån de kommunala rutinerna. 
Därutöver är syftet att synliggöra eventuella likheter och skillnader inom respektive 
verksamhet.  

1.4 Frågeställningar 
Utifrån syftet med studien har fyra frågeställningar vuxit fram och en närmare precisering av 
dessa följer här: 
 

- Hur upplever de tillfrågade individerna sitt kontaktmannaskap?  
- Vilka förväntningar har de tillfrågade individerna på kontaktmannaskapet?  
- Vilka möjligheter till inflytande och delaktighet har kontaktmannaskapet för de 

tillfrågade individerna i vardagen? 
- Hur förhåller sig kommunens rutiner gällande kontaktmannaskap i det dagliga arbetet? 

1.5 Ordförklaringar av nyckeltermer 
I detta kapitel presenteras ordförklaringar av de nyckeltermer som kommer att användas i 
denna studie, då det finns synonymer för dessa och i vissa fall andra definitioner. Detta 
motiveras av att den terminologi som förekommer inom studieområdet inrymmer många olika 
begrepp som i olika sammanhang antingen har överlappande betydelser eller används med 
olika innebörder. Det är särskilt sju nyckeltermer som är viktiga i förhållande till studiens 
frågeställningar. Dessa presenteras och definieras närmare nedan.  
 
Individer som är användare av socialtjänstens beviljade insatser kan i olika situationer 
beskrivas som brukare, klienter eller kunder. Begreppet brukare avser en individ som kan 
påverka en offentlig tjänst, men inte välja en annan utförare. En klient är en individ som 
befinner sig i en beroendeställning till en offentlig institution som han/hon inte kan påverka. 
Kunder kan avsluta sina insatser och välja en annan utförare.13 Gävle kommun använder 
begreppet ”kund” inom sina verksamheter och i denna studie kommer begreppet ”individ” att 
användas. Valet av begreppet grundar sig på att det är varje individs subjektiva upplevelser 
som kommer studeras. Vi anser att begreppet ”kund” har en innebörd som relaterar mer till en 
grupp.  
 
Begreppet ”kontaktmannaskap” kan ses som en metod att organisera omsorgsarbetet där varje 
individ har en speciellt utsedd kontaktperson.14 Nationalencyklopedin15 definierar 
kontaktmannaskap enligt följande:  
 

”en form för organisationen av behandlingen inom psykiatrisk vård, t.ex. vid 
behandlingshem. För varje enskild patient utses en kontaktman, t.ex. en skötare, 
med uppgift att etablera en relation till patienten. Den personliga kontakten 
mellan kontaktman och patient i en institutionsvardagsliv möjliggör en 
psykologisk behandling som liknar den fostrande atmosfären i en familj”. 
 

Kontaktmannaskapet kan vara en metod för att stärka individens möjligheter att ta tillvara sina 
intressen och att individualisera vården, vilket kan betraktas som en möjlighet att stärka 
inflytandet i individens vardag. Är inte relationen mellan individ och kontaktperson god skall 
det då finnas möjlighet att byta, både för individ och kontaktperson.16 Inom varje verksamhet 
är det verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för kontaktmannaskapet.17 

                                                           
13 Socialstyrelsen, 2003 
14 Falk m.fl., 2001 
15 Nationalencyklopedin, 1993 
16 Socialstyrelsen, 2002 
17 Bilaga 3 
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Rollen som kontaktperson ställer höga krav på omsorgspersonalen inom respektive 
verksamhet. För individen innebär kontaktmannaskapet att det ska finnas en specifik person att 
vända sig till. Syftet är att det ska finnas en kontinuitet och närhet i relationen för att skapa 
trygghet, vilket skall leda till en god relation. Kontaktpersonen skall vara den sammanhållande 
länken mellan inblandade aktörer och enligt Falk m.fl.18 finns det fyra egenskaper som en 
kontaktperson skall ha. Dessa är empati, respekt, äkta intresse samt professionalitet.  
 
En viktig del inom kontaktmannaskapet är att tillsammans med individen upprätthålla en 
individuell plan. Den individuella planen är en överenskommelse mellan individen och 
kontaktpersonen om hur samt när insatser skall genomföras. Genom den individuella planen 
stärks individens möjlighet att få fortsätta vara en egen individ, med egna vanor och sin egen 
historia. Syftet med individuella planen är att den ska lyfta fram och anpassas till individens 
unika behov och önskemål.19 Omvårdnad Gävle använder sig av benämningen personlig plan, 
men vi kommer att använda oss av benämningen individuell plan. Valet grundar sig på att 
ordet individ används i studien och därmed anser vi benämningen individuell plan mer lämplig. 
 
Begreppet ”inflytande” innebär att individerna har en möjlighet att påverka de offentliga 
tjänsternas innehåll och kvalitet, där individen har möjlighet att utöva inflytande över insatsen. 
Inflytandet sker inom ramen för det politiska beslut som tagits rörande mål för verksamheterna 
samt ekonomiska och personella resurser. Med inflytande avses individens möjlighet att 
påverka planering, utformning och utvärdering av en insats inom socialtjänsten, då inflytande 
har blivit ett centralt krav inom dagens äldreomsorg.20 
  
För att uppnå ett ökat inflytande för individen är det viktigt att hon/han själv är delaktig i 
vardagen och i exempelvis utformningen av sina egna insatser. Detta är en grundförutsättning 
för att individen själv skall bli insatt i vad om gäller.21 
 
En viktig utgångspunkt i arbetet med individer är självbestämmande. Rätten att själv bestämma 
över sin egen vardag skall gälla oavsett ålder och kön. Detta skall alltid respekteras av dem 
som planerar och organiserar vården utifrån lagarnas föreskrifter, det unika hos varje individ 
skall beaktas. I självbestämmande ingår även rätten att bestämma att man i vissa frågor inte vill 
bestämma själv, utan överlåter denna rätt till exempelvis någon anhörig.22 
 

                                                           
18 Falk m.fl. 2001 
19 Mellström, 2006 
20 Socialstyrelsen, 1998 
21 FOU 2004:1 
22 Mellström, 2006 
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2. Tidigare forskning 
 
De sökningar som gjorts på Internet och i olika databaser inom studieområdet 
kontaktmannaskap har gett varierat resultat. Exempel på databaser är; Socialstyrelsen, Google, 
Artikelsök och Social services och de sökord vi använde oss av var ”kontaktmannaskap”, 
”kontaktperson” och ”caregivers”. Den mesta forskningen definierar kontaktmannaskapet som 
en metod inom äldreomsorgen. Likaså finns det en del forskning om kontaktmannaskap från 
psykiatrin, hur kontaktmannaskapet som metod har utvecklats och blivit ett välanvänt redskap i 
arbetet med psykiskt funktionshindrade individer.23 Vi har inte funnit någon forskning som 
passat ramen för studien, det vill säga individens upplevelse av kontaktmannaskapet.  
 
En utgångspunkt inom den litteratur och tidigare forskning som berör ämnet 
kontaktmannaskap, har varit mer fokuserad på kvaliteten inom olika omsorgsverksamheter. En 
viktig kvalitetsaspekt inom verksamheterna är bland annat begreppet inflytande/delaktighet och 
hur individerna har möjlighet att påverka sina förväntningar utifrån sitt behov. För att nå detta 
mål har bland annat verksamheterna använt sig av kontaktmannaskap som metod.  
 
I FoU-rapport 2004:1 Brukarinflytande i hemtjänsten behandlar Ewa Wikström24 ämnet om 
individens inflytande i ordinärt boende (hemtjänsten) med syfte att stärka den enskilde 
individens inflytande över vardagshjälpen utifrån Projektet Personlig Service. Wikström har 
bland annat genomfört en kvantitativ studie inom kontaktmannaskap som påvisar att ca 44 % 
av individerna inte hade kännedom om vem som var hennes/hans kontaktperson. I samtliga 
kommuner som undersökningen genomfördes påvisar resultatet att alla individer upplever 
kontaktmannaskapet som betydelsefullt. Enligt 28 % av individerna som tillfrågats anser att de 
fått förbättrade möjligheter till inflytande genom projektet.  Individer bosatta i kommunerna 
Norrtälje och Falun menar att det är viktigt att veta vem man skall vända sig till, och att det är 
ett fåtal av omsorgspersonalen som kommer för att utföra de beviljade insatserna. En annan 
viktig aspekt som påvisas i studien är relationen till kontaktpersonen. Individerna i Karlstad 
anser detta som viktigt för att kunna göra saker tillsammans.25 Sammanfattningsvis, ur ett 
individperspektiv är begreppet ”kontinuitet” en stark önskan i samband med hjälpen. 
 
Den andra FoU-rapporten 1993:1 Inflytande i vardagslivet, är skriven av Sven Jarhag26. Denna 
rapport belyser år 1993 inflytande i vardagen med hjälp av tre funktionshindrade individers 
upplevelser kring ämnet. Detta ger oss en insyn i hur begreppet ”inflytande” för ca 15 år sedan 
definierades inom handikappomsorgen. Jarhag27 skriver att begreppet ”inflytande” och 
”självbestämmande” är ett mycket aktuellt ämne inom olika handikappverksamheter under år 
1993. Han menar att varje verksamhet bör ha insikt i att det är individen själv utifrån sina egna 
förutsättningar som skall styra över det stöd och den planering som hon/han är i behov av. Han 
menar vidare att det är individen själv som har den största kunskapen om sin egen livssituation 
och vilka krav som kan ställas på omgivningen. Jarhag beskriver att år 1993 är det inte är en 
självklarhet för individer inom handikappomsorgen att ha kontroll och makt över sitt eget liv. 
Bland annat visar resultatet i studien att omsorgspersonalen vid ett flertal tillfällen utgick ifrån 
vad de ”trodde” individen ville ha. Jarhag diskuterar vilka generella hinder som kan ha 
påverkat det begränsade inflytandet som individen har över sitt egna liv. Han menar 
exempelvis att individerna inte ”tas på allvar” av omsorgspersonalen och att man inte tar deras 
kunskap om sig själva på allvar, det vill säga att individerna ”saknar känsla för verkligheten”. 

                                                           
23 Crafoord, 1991 
24 FoU 2004:1 
25 ibid 
26 FoU 1993:1 
27 ibid 
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Konsekvenserna av detta blir att respekten för individen reduceras och tilltron till individens 
möjligheter att kunna åsidosätts .28  
 
Den sista FoU-rapporten 2003:3 Kontaktmannaskapet inom äldreomsorgen är skriven av Nina 
Lindgren 29. Syftet med denna studie har varit att studera och ge en förståelse kring 
kontaktmannaskapet utifrån den så kallande omsorgstriangeln, denna triangel representeras av 
individens, anhörigas och omsorgspersonalens perspektiv kring ämnet. Studien har genomförts 
med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer, totalt 28 individer, med fokus på 
kommunikation och relation mellan individ, anhöriga och omsorgspersonal. I ett av kapitlen 
skriver Lindgren om ”Uppfattningar om kontaktmannakapet” utifrån individernas, anhörigas 
och omsorgspersonalens uppfattningar. Individerna beskriver sina uppfattningar bland annat 
genom att ett fåtal hade kunskap om vem som var deras kontaktperson. Två andra individer 
vara osäkra på om det hade någon kontaktperson eller inte. I andra fall beskriver individen att 
en ur personalen kunde nog ”kallas” kontaktperson då hon alltid brydde sig om hur individen 
mådde och de var henne individen frågade först om det var något. Syftet med att ha en 
kontaktperson beskriver individerna är en person som ser till att de har det bra och att det 
handlade om kommunikation. Frågan vad gör en kontaktperson? besvarades bland annat med 
att han/hon ska ”städa, diska och se till att jag har det bra, är det något jag behöver hjälp med 
så kommer kontaktpersonen”. Ett annat kapitel berör relationen till kontaktpersonerna och 
individerna beskriver bland annat att den inte är annorlunda jämfört till övrig omsorgspersonal, 
men att det fungerar bra. Dock anser individerna att det är ett trygghetsmoment, ”någon att lita 
på och säga till om det är något”. Resultatet i studien påvisar bland annat att 
kontaktmannaskapet är en komplex företeelse med otydligheter, och att kunskapen varierar 
från individ till individ.30 
 
Sammanfattningsvis presenterar de tre FoU rapporter vissa aspekter inom studiens ämne som 
t.ex. kontaktmannaskap inom äldreomsorgen och inflytandet inom handikappomsorgen. Dessa 
tre rapporter kommer att ställas gentemot studiens resultat, för att se eventuella likheter och 
skillnader dem emellan. 

                                                           
28 FoU 1993:1 
29 FoU 2003:3 
30 ibid 
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3. Teori 
 
I denna studie kommer resultatet att analyseras med hjälp av teorierna empowerment och 
rollteorin. Valet av teori gjordes utifrån centrala begrepp som finns i empowerment och 
rollteorin, exempelvis ”självbestämmande”, ”delaktighet”, ”inflytande”, och ”trygghet”. Då 
kontaktmannaskapet har till syfte att individerna skall få självbestämmande, inflytande samt 
vara delaktiga i sina liv ansåg vi dessa teorier och begrepp relevanta.  

3.1 Empowerment 
Empowerment har blivit ett centralt begrepp inom vård och omsorg där Omvårdnad Gävles 
verksamheter ständigt arbetar med begreppen ”delaktighet”,” medverkan” och ”inflytande” för 
individerna som är i behov av hjälp och stöd för att klara vardagen.31 De teoretiska 
utgångspunkter som empowerment utgår från kan även studeras och användas på gruppnivå, 
men i denna studie används denna teori med fokus på individerna inom ordinärt boende och 
boendestöd. Empowerment kan beskrivas som en metod för dessa verksamheter att utveckla 
personlig- och mellanmänsklig makt genom ett ökat självbestämmande. Jarhag32 definierar 
empowerment i termer som ”självbestämmande”, ”deltagande i samhällslivet” eller 
”mellanmänskligt inflytande”. Syftet enligt empowerment är att på individnivå få samma 
inflytande och möjligheter att kontrollera vardagen som friska individer. För att uppnå detta 
mål är relationen, samspelet mellan individ och kontaktperson, av stor betydelse. Upplever 
individerna att de har inflytande och möjligheter att kontrollera sin vardag med hjälp av sitt 
kontaktmannaskap inom respektive verksamhet? Har individerna en god relation till sina 
kontaktpersoner?  
 
Empowerment kan på individnivå, enligt Payne33, innebära att individerna utvecklar sitt 
självförtroende och en förmåga att själva utföra vissa handlingar som kan underlätta i 
vardagen. Genom detta kan individen uppleva att han/hon tar makten över sin vardag och har 
mod att stå emot exempelvis påtryckningar från omsorgspersonalen. Har kontaktmannaskapet 
bidragit till individernas förmåga och självförtroende, att på egen hand utföra sysslor i 
vardagen som underlättar?  
 
Enligt Payne34 finns det tre aspekter som tydliggör empowerment. Bland annat att makten skall 
flyttas till individen. Man ger individen ett eget ansvar att påvisa sin kunskap, detta leder till att 
individen blir mera delaktig i sin vardag och upplever situationen gentemot exempelvis 
omsorgspersonalen som mer jämlika. Med hjälp av denna beskrivning kan studiens resultat i 
kommande analys påvisa i vilken utsträckning individerna har makt, inflytande och delaktighet 
över sin vardag inom ordinärt boende och boendestöd. Upplever individerna att de har makt att 
påverka sin vardag inom respektive verksamhetsområde? Kan kontaktmannaskapet påverka 
denna makt?   
 
Om individen ges möjlighet att vara delaktig i sin vardagliga process, menar Payne35 att 
individens förmåga till självförtroende att ta emot exempelvis kunskap påverkar hur individen 
själv kan nå sina uppsatta mål. Sammanfattningsvis vill empowerment öka individens 
självbestämmande och delaktighet över sitt eget liv. 

                                                           
31 FoU 1993:1 
32 ibid 
33Payne, 2002  
34 ibid 
35 ibid 
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3.2 Rollteori 
Rollteorin innebär enligt Tornstam36 att individerna är olika aktörer och spelar de roller som 
förväntas av dem. Inom Omvårdnad Gävle finns det många olika kategorier och alla dessa har 
sina roller, exempelvis verksamhetschef, omsorgspersonal och individ. I studien kommer delar 
av teorin att användas för att analysera resultatet, dessa delar är rollförväntningar och 
tillskrivna samt förvärvade roller.  
 
Rollförväntningar innebär att olika individer har olika förväntningar på vad som skall göras 
och dessa skiftar mellan olika sammanhang.37 Exempelvis kan individerna i studien ha olika 
förväntningar på sina kontaktpersoner utifrån deras individuella livssituationer. Dessa 
förväntningar kan skifta utifrån om individerna är unga eller gamla, män eller kvinnor etc. Det 
är inte ovanligt att man har flera olika roller samtidigt, dessa kallas för multipla roller.38 
Exempelvis kan en äldre individ ha rollen som dotter, syster, fru, mamma etc. samtidigt som 
hon är omsorgstagare. En del av dessa roller är tillskrivna medan andra är förvärvade. Utifrån 
exemplet med den äldre individens olika roller är exempelvis rollen som dotter tillskriven 
redan, medan rollen som fru är något som hon kunnat påverka, alltså en förvärvad roll. 
 
Enligt Payne39 medför roller att man kan uppleva trygghet, detta genom att olika individer vet 
vad som förväntas av dem i olika situationer, hur man reagerar samt hur man brukar handla i 
dessa olika situationer. När de förväntade rollerna förändras kan detta skapa en otrygg känsla. 
Exempelvis kan en sådan situation uppstå när individen upplever en trygghet i att veta att 
kontaktpersonen skall komma en viss tidpunkt, men att det kommer någon annan från 
omsorgspersonalen.  
 
Sammanfattningsvis så kan de valda delarna ur rollteorin vara av stor betydelse i arbetet med 
kontaktmannaskapet. För att individen skall uppnå inflytande och delaktighet i vardagen och 
att kontaktmannaskapet skall fungera, är det av vikt att alla roller och dess förväntningar 
uppfylls. Brister en av rollerna i arbetet med kontaktmannaskapet kan detta exempelvis 
påverka individens inflytande och delaktighet. I kommande analys kan dessa roller vara 
behjälpliga för att se om individernas förväntningar på exempelvis kontaktpersonens roll 
uppfylls. Likaså kan rollteorin hjälpa oss att i analysen se hur kommunikationen mellan dessa 
roller fungerar inom Omvårdnad Gävle och i arbetet med kontaktmannaskap. 

                                                           
36 Tornstam, 2005 
37 ibid 
38 ibid 
39 Payne, 2002 
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4. Metod 
 
I detta kapitel kommer val av metod, avgränsningar/urval, etiskt ställningstagande, bortfall 
samt genomförandet av intervjuerna att presenteras. Syftet med kapitlet är att ge en bild av 
studiens upplägg samt ge en förståelse för varför den ser ut som den gör.  

4.1 Metodval 
Med tanke på att vi är intresserade av individernas subjektiva upplevelser gällande 
kontaktmannaskapet, kommer en kvalitativ metod att användas. Trost40 menar att en kvalitativ 
metod handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen, i studiens fall 
kontaktmannaskap. I och med det kvalitativa metodvalet finns förutsättningar för en större 
öppenhet och närhet.41 Kvale42 beskriver en fördel med att använda sig utav kvalitativ metod. 
Eventuella otydligheter kan revideras och förtydligas under intervjuns gång, både från 
individernas och från intervjuarnas sida. Kvale43 menar vidare att det är en användbar metod 
för att fånga upp individens tankar och kroppsspråk.  
 
I genomförandet av intervjuerna kommer en intervjuguide att användas, då syftet med 
kvalitativa metoder är att individen skall styra intervjun. Trost 44 skriver att en intervjuguide(se 
bilaga 1) skall vara kort och koncis, en fördel är att lära sig guiden utantill. Den skall inte 
uppfattas som ett störande moment under intervjuns gång. Intervjuerna kommer att bearbetas 
med hjälp av den hermeneutiska kunskapsteorin.45 Hermeneutiken utgår ifrån att meningen hos 
en del endast kan förstå om den sätts in i ett samband med en helhet och vice versa, det vill 
säga att för att förstå helheten måste man förstå delarna och vice versa.   

4.2 Förförståelse    
Som forskare har man redan utifrån sin utbildning en grundad förförståelse av objekt, eller 
andra ting som ska studeras. Dock får inte den personliga erfarenheten inverka på 
objektiviteten när man tolkar sitt resultat. Forskaren är aldrig fullständigt neutral och objektiv. 
Människor kan tolka utifrån den utgångspunkt de själva har. Förförståelsen kan formas av den 
miljö man lever i, samt av de intervjufrågor som ställts och likaså av svaren man får. En annan 
aspekt som också kan ha en inverkan på vår förförståelse är den kultur och de traditioner man 
bär med sig. Det är viktigt att forskaren inom den kvalitativa forskningen redovisar 
förförståelse inom forskningsområdet.46  
 
Båda författarna till denna studie har förförståelse inom omsorgen, dock har den ena mer kring 
äldreomsorgen, medan den andra har mer inom handikappomsorgen. Denna kunskap är 
inskaffad genom yrkesmässig erfarenhet, där vi konkret arbetat med kontaktmannaskap som 
metod, samt genom den APU som gjorts under studietiden vid Högskolan i Gävle. Ytterligare 
kunskaper i form av teori inom äldre- och handikappomsorgen är införskaffad under vår 
treåriga studietid. Övrig kunskap är inskaffad genom en fördjupning inom ämnet 
kontaktmannaskap med hjälp av relevant litteratur. 
 

4.3 Avgränsning/urval 
En avgränsning som gjorts är att studera individens upplevelser gällande kontaktmannaskap till 
endast en kommun, då tidsramen för denna uppsats är begränsad. En annan avgränsning är att 
begränsa denna uppsats till att endast studera individernas subjektiva upplevelser inom 
                                                           
40 Trost, 1997 
41 Eliasson, 1995 
42 Kvale, 1997 
43 ibid 
44 Trost, 1997  
45 Alvesson & Sköldberg, 1994 
46 Holme, 1997 
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kontaktmannaskapet. Studien vänder sig inte till anhöriga eller omsorgspersonal för att ta del 
av deras upplevelser. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att endast studera ämnet på ett 
område inom respektive verksamhet, då de finns ett flertal verksamheter inom ordinärt boende 
i jämförelse med boendestöd. Våra erfarenheter från yrkeslivet och från APU:n påvisar att 
verksamhetscheferna kan ge olika förutsättningar till ett bra kontaktmannaskap. 
Verksamhetscheferna har olika prioriteringar och arbetssätt, utifrån detta kan arbetet med 
kontaktmannaskap variera. Detta är ett argument till varför vi endast väljer individer från ett 
och samma område inom respektive verksamhet.  

4.4 Etiskt ställningstagande 
Vid genomförandet av studien och intervjuerna har forskningsetiska regler tillämpats.47 
Berörda verksamhetschefer och individer informeras om att intervjuerna är frivilliga och att de 
när som helst kan avbryta intervjun, samt kommer garanteras 100 % anonymitet. Några namn 
på verksamhetschefer, individer eller respektive område kommer inte att nämnas. Resultatet 
skall inte kunna härledas till eller identifiera individerna.     

4.5 Genomförandet  
På förhand fanns en tanke att intervjua sex tillfrågade individer, tre individer inom respektive 
verksamhetsområde, och i samråd med handledaren ansåg vi att detta var en relevant siffra 
utifrån syfte, frågeställning och tidsram. För att komma i kontakt med individerna kontaktades 
berörd verksamhetschef inom respektive område som omgående kontaktade lämpliga 
individer. Anledningen till att vi lät verksamhetscheferna välja individer, är för att sjukdomar 
och andra orsaker bör beaktas samt tas hänsyn till. Individerna fick möjlighet att boka in 
lämplig tid och valfri plats för intervjun. Utifrån denna urvalsmetod är vi väl medvetna om att 
urvalet till viss del kan vara styrt från verksamhetschefernas sida. Utifrån egna erfarenheter är 
vi medvetna om att målgruppens sociala situationer kan variera och därmed hindra ett 
deltagande, det positiva i denna situation är att verksamhetscheferna hjälpte oss att finns 
lämpliga informanter.   
 
Innan samtliga intervjuer påbörjades presenterades en kort beskrivning om studiens syfte och 
frågeställningar samt gav en kort presentation av oss. Sedan informerades individerna om att 
deras anonymitet kommer att garanteras till 100 %. Likaså informerades individerna att de 
närsomhelst under intervjuns gång kunde avbryta eller välja att inte besvara någon fråga som 
exempelvis behandlar situationer som kan var obekväma att delge information om. 
 
Den första individen som intervjuades inom ordinärt boende kontaktades genom berörd 
verksamhetschef som frågade individen om hon ville delta i studien. Vi fick namn, 
telefonnumret och kontaktade henne på egen hand, frågade när en tid för intervju passade 
lämpligt. Hon fick därmed en valmöjlighet att själv bestämma tid, plats och dag utifrån hennes 
behov och önskemål. Kontakten med den andra individen inom ordinärt boende skedde genom 
en anhörig till oss. Hon fick likvärdiga valmöjligheter som den första individen och båda 
individerna tillhör samma område inom ordinärt boende.    
 
Samtliga individer inom boendestöd tillfrågades genom en av omsorgspersonalen, som sedan 
kontaktade oss. Omsorgspersonalen i sin tur tog reda på om det fanns någon frivillig individ 
som ville delta i studien. Samma omsorgspersonal kontaktade sedan oss igen och gav oss 
namnen på två individer samt datum, tid och plats då det passade individerna att träffas för att 
genomföra intervjun.   
 
Båda författarna var närvarande vid alla intervjutillfällen, den ena ansvarade för intervjun och 
var den som var delaktig i samtalet, exempelvis genom följdfrågor. Den andra författaren satt 
avsides och antecknade, detta för att få en så korrekt uppfattning om individernas upplevelser 
som möjligt. Alla intervjuer bandades med tillåtelse av de tillfrågade individerna för att 
                                                           
47 http://www.vr.se 
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resultatet skall kunnas presenteras så nära verkligheten som möjligt, genom att exempelvis 
skriva ut eventuella pauser, suckar, etc.  

4.6 Bortfall 
Inom ordinärt boende genomfördes två intervjuer, detta på grund av att kontakten med berörd 
verksamhetschef varit otillräcklig. Verksamhetschefen ansåg att det endast fanns få lämpliga 
individer att intervjua inom det valda hemtjänstområdet, då det var många långvariga samt 
akuta sjukdomar som påverkade antalet lämpliga individer. De lämpliga individer som 
verksamhetschefen skulle tillfråga, fick förändrade livssituationer, som bidrog att de inte kunde 
delta i studien. Inom boendestöd fanns det endast två frivilliga individer som ville delta i 
studien.   

4.7 Bearbetning av data 
Direkt efter varje intervju samtalades det om den spontana känslan av intervjun. Med hjälp av 
intervjuguiden och studiens frågeställningar reflekterade vi över svaren och berättelserna från 
individerna. Detta för att se om studiens frågeställningar besvarats samt om tillräckligt material 
funnits för att kunna presentera ett resultat. Det inspelade intervjuerna spelades upp och bandet 
avlyssnades flertalet gånger för att inte missa någon detalj eller någonting viktigt. Därefter 
transkriberades bandupptagningarna. Efter bearbetningen av studiens insamlade data började 
arbetet med att tolka delarna av intervjuerna. Detta för att skapa en helhet för att sedan kunna 
besvara studiens frågeställningar, samt se eventuella likheter och skillnader mellan de olika 
verksamheterna. Därefter analyserades resultatet med hjälp av vår intervjuguide.  

4.8 Reflektion av metodval 
Studiens metodval grundar sig i att det finns ett intresse för att studera individernas subjektiva 
upplevelser kring kontaktmannaskapet. Genom detta metodval finns en möjlighet att fördjupa 
sig och analysera en helhet. Utifrån intervjuerna med individerna kommer resultatet att 
presenteras i form av text och citat, och detta bidrar till en hög validitet.   
 
Intervjuerna med individerna från ordinärt boende uppfyllde våra förväntningar.  Den första 
intervjun tog cirka 45 minuter och träffen skedde hemma hos individen. Den andra intervjun 
tog ungefär lika lång tid och den utfördes också hemma hos individen. Samtliga intervjuer 
bandades vilket var till stor fördel vid bearbetningen av data. Intervjuerna med individerna från 
ordinärt boende tog längre tid än vad intervjuerna med individerna från boendestöd gjorde. De 
två individerna inom ordinärt boende hade ett behov av att prata mer ingående om sina 
livssituationer. Intervjuerna med individerna från boendestöd tog cirka 25 minuter vardera. 
Den första intervjun med individen från boendestöd ägde rum på en offentlig plats, enligt 
önskemål från individen själv. Den andra intervjun ägde rum hemma hos individen.  
 
Samtliga individers livssituation var intressant på sitt sätt, det var fyra helt olika individer med 
olika bakgrunder och individuella förutsättningar för att klara av vardagen. Alla fyra individer 
upplevdes som öppna och trevliga. Samarbetet innan och under intervjuerna fungerade väldigt 
bra. Vi upplevde att det var svårt att få till en diskussion med individerna från boendestöd då 
de endast svarade på frågorna med korta med ändå innehållsrika svar. Det finns en förståelse 
från vår sida, då individerna har olika bakgrunder med olika erfarenheter, som kan påverka att 
man vill prata mer eller mindre om vissa saker. Alla människor är olika, vissa finner lättare ord 
och kan föra en mer ingående diskussion än andra.  
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5. Resultat 
 
Detta kapitel inleds med att kort presentera de tillfrågade individerna som deltog i studien. 
Resultatet kommer sedan presenteras utifrån studiens frågeställningar. För att skapa en tydlig 
bild av vad som är vad av resultatet kommer resultaten från de tillfrågade individerna inom 
ordinärt boende presenteras först, därefter följer resultaten från de tillfrågade individerna inom 
boendestöd. Avslutningsvis kommer en presentation av likheter och skillnader mellan de olika 
boendeformerna.   

5.1 Informanterna 
Individerna som deltog i studien inom ordinärt boende är båda kvinnor och inom boendestöd 
var samtliga män. Individerna inom ordinärt boende har sina insatser beviljade utifrån SoL och 
individerna i boendestöd har sitt beslut gällande boende beviljat utifrån SoL och andra insatser 
utifrån Lagen om stöd och service (LSS).48 De övriga beviljade insatserna individerna har 
inom respektive område varierar. Fortsättningsvis kommer dessa individer presenteras e
följande, för att bevara deras anonymitet:  

nligt 

                                                          

 
Intervjuperson 1 = I1: Ordinärt boende, kvinna, 86 år 
Intervjuperson 1 har haft kontaktperson i några månader. Tidigare hade hon en kontaktperson 
under ett flertal år men relationen upphörde genom att kontaktpersonen slutade. Under flertal 
år hade hon ingen kontaktperson. Relationen till nuvarande kontaktpersonen startade i samband 
med att hon ville byta kontaktperson då den dåvarande relationen inte fungerade. 
 
Intervjuperson 2 = I2: Ordinärt boende, kvinna, 77 år 
Har ingen kontaktperson. 
 
Intervjuperson 3 = I3: Boendestöd, man, 34 år 
Har haft kontaktperson i 1 år. Han fick en kontaktperson i samband med beviljat boendestöd. 
 
Intervjuperson 4 = I4: Boendestöd, man, 27 år 
Har haft kontaktperson i 5 år. Han fick en kontaktperson i samband med beviljat boendestöd. 

5.2 Hur upplever individerna inom ordinärt boende sitt kontaktmannaskap?  
I1 upplever sitt kontaktmannaskap som ”väldigt bra” likaså relationen med sin kontaktperson 
som hon beskriver som ”väldigt god”. I1 är trygg i sin relation med kontaktpersonen och hon 
anser att hon kan tala med kontaktpersonen om allt samt att hon lyssnar när det är något.  
 

”Det är bra att hon har tid för mig ibland…(djupt andetag) att hon sitter ner 
ibland ” – I1  
 

I1 upplever att hon har ett förtroende för sin kontaktperson genom att hon litar på henne. I1 
berättar att hon tidigare hade en manlig kontaktperson som det inte fungerade som hon ville 
med och som hon saknade förtroende samt tillit för. Vidare berättade I1 att hon ville att 
kontaktpersonen skulle komma hem och besöka henne oftare ”för att få mer tid för varandra”. 
I1 upplever vidare att kontaktmannaskapet är viktigt för henne, hon poängterar flertalet gånger 
att det är viktigt att det är samma person som kommer regelbundet och, likaså påpekar hon 
tryggheten i att vända sig till en specifik person. I frågan om hon anser att kontaktmannaskapet 
bidrar till ett tillvaratagande av hennes intressen/behov/önskemål svarade I1 att, ”den 
personliga planen har en avdelning där man kan framföra sina egna önskemål”, vilket hon 
tyckte var bra. I1 upplever att hon fått bra information om vad kontaktmannaskapet innebär 
och ska innehålla. I och med att I1 har haft flera olika kontaktpersoner samt en period utan så 
kan hon se skillnader i sin vardag. Hon anser att kontaktmannaskapet är en viktig del i hennes 
livssituation, då hon har ”en specifik person att vända sig till”. Sammanfattningsvis beskriver 

 
48 http://www.gavle.se 
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hon upplevelserna av kontaktmannaskapet och relationen med sin kontaktperson som bra och 
betydelsefulla.  
 
I2 har inget kontaktmannaskap och vet inte riktigt vad det innebär. Vi beskrev för henne vad 
det innebar utifrån begreppsdefinitionen av kontaktmannaskapet.  
 

”Jag har ingen kontaktperson som jag känner till” – I2 
 
Utifrån att I2 inte hade någon kontaktperson utgick vi från tanken hur hon tror att hon skulle 
uppleva ett kontaktmannaskap. Vi ställde frågan om hon tror att hon skulle behöva en 
kontaktperson och I2 svarar att:  
 
 ”Jag kan inte sakna något jag aldrig haft” – I2 
 
I2 upplever att relationen mellan henne och viss omsorgspersonal är väldigt god. Hon upplever 
att det finns flertalet av omsorgspersonalen som hon kan anförtro och vända sig till, likaså att 
hon kan lita på dem och känner en trygghet. I2 berättar att ”det är bra att det är samma personer 
som kommer för dem känner mig och då kan man lättare prata med dem”. Vidare berättar hon 
att det finns ett gott förtroende mellan henne och viss omsorgspersonal. I2 menar att hon kan 
säga till dem om det är något speciellt önskemål hon har och I2 tycker att omsorgspersonalen i 
möjligaste mån uppfyller önskemålen.  
 
 ”Ibland måste de ju hjälpa mig att ta ner karotter från skåpet och så…” – I2 
 
När vi ställer frågan om hur hon upplever stödet från omsorgspersonalen svarar hon att ”det är 
bra”, hon menar att det är bra när de kommer för då kan hon säga till om det är någonting 
särskilt. Sammanfattningsvis beskriver I2 sina upplevelser i relationen med omsorgspersonalen 
som goda, trots att hon inte har någon kontaktperson. 

5.3 Hur upplever individerna inom boendestöd sitt kontaktmannaskap? 
I3 upplever att hans kontaktmannaskap fungerar ”väldigt bra” då han har haft en kontaktperson 
knuten till sig cirka 1 år, samt berättar han att han har ett förtroende gentemot sin 
kontaktperson. Likaså upplever han en trygghet i relationen till sin kontaktperson, han 
beskriver den på följande sätt: 
 

”det är en trygghet att det är samma som kommer hela tiden. Om den inte är sjuk 
så” - I3 

 
Han upplever att stödet sker på ett ”smidigt sätt” och att han får den hjälp han behöver, I3 
beskriver stödet genom några exempel: ”kontakt med myndigheter, betala räkningar och andra 
vardagliga sysslor”. Vi frågar I3 om det är någonting som skulle förbättra stödet från 
kontaktpersonen? och han svarade snabbt med ”att det inte är det”. I3 upplever att han fått 
information men ”kan inte sätta fingret på vad det är”. I3 anser att kontaktmannaskapet är 
viktigt och ger exempel på att ”det är lättare att ta sig ut i samhället”. Sammanfattningsvis 
beskriver I3 upplevelserna av ett kontaktmannaskap och relationen med sin kontaktperson som 
bra. 
 
I4 har en långvarig erfarenhet av kontaktmannaskap genom både boendestöd och inom 
psykiatrin. Han har alltid haft samma kontaktperson inom boendestöd och upplever det som 
”mycket bra”. Han beskriver att denna upplevelse, att ha samma kontaktperson en längre tid, 
bidrar till att kontaktpersonen har god kännedom om hans dåvarande och nuvarande 
livssituation, då han har varit väldigt sjuk. Denna långvariga relation menar I4 ” har skapat ett 
gott förtroende dem emellan”.  
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I4 beskriver sin trygghet gentemot sina kontaktpersoner på följande sätt: 
 

”… båda två kan jag lita på och de lyssnar på mig och hjälper till när jag behöver 
det”. – I4 
 
”Jag har den ultimata kontaktpersonen (skratt)” -I4 

 
I hans tillfriskningsprocess upplever han sitt kontaktmannaskap som ”väldigt betydande”. Han 
berättar att för några år sedan när han var som sjukast och inte klarade av vardagen fanns hans 
kontaktperson alltid nära till hands, för att hjälpa honom nå målet tillfrisknad. Han berättar 
med glädje i blicken att han ”äntligen skall börja arbetsträna”, någonting som han har längtat 
till. I4 berättar för oss att han är medveten om att han fick information när kontaktmannaskapet 
startade, men menade att han var så pass sjuk att han inte minns vad. Idag anser han sig själv 
ha god kunskap om vad som ingår i kontaktpersonens arbetsuppgifter.  

5.4 Vilka förväntningar har individerna inom ordinärt boende på sitt 
kontaktmannaskap?  
I1:s förväntningar på sin kontaktperson är att den skall komma ofta och finnas till hands när 
hon behöver ”extra hjälp med någonting”. Hon är väl medveten om att det inte är 
kontaktpersonen som lägger deras dagsplanering och denne inte kan komma hela tiden. I1 
förväntar sig även att kontaktmannaskapet skall bidra till att få en god relation till sin 
kontaktperson, som innehåller förtroende och respekt för varandra. 
 
Eftersom I2 inte har något kontaktmannaskap eller kontaktperson beskriver hon sina 
förväntningar gentemot all omsorgspersonal. Hon har som förväntningar att bli ”bemött med 
respekt”. Hon berättar om en situation då en omsorgspersonal stiger in genom dörren och 
pratar i sin mobiltelefon på ett annat språk. I2 ropade flertalet gånger och frågade vem det var 
men fick inget svar. Till slut svarade omsorgspersonalen med en irriterad röst ”det är inte dig 
jag pratar med”. Under tiden hon får sin hjälp pratar omsorgspersonalen fortfarande i 
mobiltelefonen och I2 upplevde detta som kränkande och blev arg samt ledsen. I2 har också 
förväntningarna att omsorgspersonalen skall utföra hennes beviljade insatser och ta hänsyn till 
hennes önskemål.  
 

”… förväntar mig att personalen ska komma på bestämd tid… kommer dom 
19:40 får dom gå igen och komma tillbaka..” - I2 

5.5 Vilka förväntningar har individerna inom boendestöd på sitt 
kontaktmannaskap?  
I3 har förväntningarna att kontaktpersonen skall ha god kännedom om honom och hans 
livssituation. När kontaktpersonen är på besök vill I3 att det är han som skall vara i fokus, han 
har ingen negativ situation där fokuset inte legat på honom. Likaså förväntar han sig att 
relationen skall vara avspänd och att kontaktpersonen skall känna till hans problematik.  
  

”Det ska ju vara väldigt avspänt, ska det ju. Så att det inte blir en chock när jag 
mått dåligt. Dom ska kunna se att jag mått dåligt utan att ringa 112 och sådana 
saker” – I3     

 
I4 har förväntningar på att kontaktpersonen kommer på bestämd tid och att de vid förhinder 
ringer och meddelar detta. Han berättade om en situation då han väntade besök från 
kontaktpersonen men denne dök inte upp. Detta upplevde han som ”besvikelse”. Han förväntar 
sig också att få hjälp och ”stöd med saker man inte riktigt klarar av”, vilket han själv upplever 
att han alltid får. Genom att I4 är så pass frisk idag har han andra förväntningar på sin 
kontaktperson som t.ex. att göra saker tillsammans, så som att ” ta en fika på stan eller bara få 
ett hembesök”.  
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5.6 Vilka möjligheter till inflytande och delaktighet har 
kontaktmannaskapet för individerna inom ordinärt boende i vardagen? 
I1 upplever att kontaktmannaskapet och den individuella planen bidrar till inflytande och 
delaktighet i vardagen. Hon upplever samt att hennes önskemål och behov blir tillgodosedda. 
Likaså upplever I1 att den individuella planen tillför ett större inflytande i vardagen, då hon 
specifikt pratar om ”avdelningen önskemål” som en viktig del. I och med I1:s negativa känsla 
med den manliga kontaktpersonen uppgav hon ett önskemål om att byta kontaktperson, 
verksamhetschefen tog tillvara på hennes önskemål och hon fick en ny kontaktperson. Hon ger 
detta som exempel på en del i vardagen gällande inflytande och delaktighet. 
 
Eftersom I2 inte har någon kontaktperson och inte heller någon individuell plan så ställdes 
frågan om hon upplevde inflytande och delaktighet i vardagen. I2 upplever att hon är delaktig 
och har inflytande i vardagen då hon flertalet gånger har haft önskemål om saker och ting som 
blivit tillgodosedda. Hon beskriver flera olika exempel. Ett av dessa är då hon tyckte att 
omsorgspersonalen kom för tidigt på kvällen. I2 berättar för oss att hon lägger sig för natten 
vid klockan 23.00 och ansåg därmed att hjälpen vid klockan 19.30 var för tidig. 
Omsorgspersonalen tog då tillvara hennes önskemål om att komma senare på kvällen och detta 
upplever I2 som en viktig del i hennes inflytande och delaktighet i vardagen. Ett annat exempel 
hon berättar om är att hon gärna vill ha sin vita tvätt tvättad i 90 grader istället för 60 grader, 
vilket hon också upplever att hon får.  
 

”Det är lika med tvätten då kan ju jag säga till att jag inte vill ha i torkskåpet eller 
så där utan…åhh hur många grader de ska tvätta tvätten i. De tvättar ju tvätten i 
60 och jag vill ha min i 90” – I2 

5.7 Vilka möjligheter till inflytande och delaktighet har 
kontaktmannaskapet för individerna inom boendestöd i vardagen? 
I3 upplever att han har inflytande och delaktighet över sin vardag. Han har en individuell plan 
som han upplever bra men att det kan vara ”svävande formuleringar”, likaså menar han att den 
ständigt ändras då hans situation också förändras. Han är ändå positiv till att den finns.  
 
 ”Jag har inflytande över min situation. Det är ju jag som bestämmer.” – I3  
 
I och med I4´s aktiva liv anser han att han har ett stort inflytande och delaktighet över sin 
vardag. Han berättar att kontaktmannaskapet har hjälp honom att vara ute i samhället, 
exempelvis ”gå på stan”. Likaså berättar han att boendestödet och kontaktmannaskapet har 
bidragit till den han är idag, samt det inflytande och den delaktigheten han har. I4 har också en 
individuell plan som kontaktperson och övrig personal utgår ifrån, detta upplever han som 
fungerande och bra.  
 
 ”Idag tycker jag att jag har inflytande mest hela tiden.” – I4 

5.8 Hur förhåller sig kommunens rutiner gällande kontaktmannaskap i det 
dagliga arbetet inom ordinärt boende och boendestöd? 
Med utgångspunkt i Gävle Kommun och Omvårdnad Gävles rutiner för kontaktmannaskap (se 
bilaga 2) och individuell plan (se bilaga 3) har vi fått en större inblick hur dessa rutiner 
förhåller sig till det dagliga arbetet tillsammans med individerna. I rutinen beskrivs bland annat 
att kontaktmannaskap innebär att varje individ skall ha en utsedd kontaktperson för att säkra 
han/hennes rätt till valmöjlighet, delaktighet, inflytande och information. Den innebär även att 
kontaktmannaskapet skall säkerställa att individen upplever trygghet, säkerhet och respekt för 
sin integritet. En annan faktor för ett bra kontaktmannaskap är att individen upplever 
förtroende och tillit för sin kontaktperson, kontinuiteten är en viktig faktor att ta hänsyn till. 
Kontinuiteten ska utgå från individens behov och önskemål.   
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I rutinen för kontaktmannaskap finns vissa delar att ta hänsyn till i arbetet med individerna 
utifrån denna arbetsmetod. En av dessa delar är ”kontaktmannaskapets förtroendeuppdrag” 
som presenteras med en kortare förklaring för vad varje del innebär.49  
 

- En relation som grundar sig i att individen upplever tillit och förtroende för sin 
kontaktperson. 
 
De tre individerna som har kontaktperson upplever alla tre att de känner tillit gentemot 
kontaktpersonen och att det finns ett förtroende dem emellan. Exempelvis beskriver I4 
att han har ”den ultimata kontaktpersonen” som är betydelsefull i hans liv. 
 

- Att kontaktpersonen alltid möter individen med värdighet vilket innebär att han/hon 
känner sig betydelsefull i mötet och att kontaktpersonen respekterar individens åsikter 
och önskemål. 
 
Samtliga individer berättar att de upplever att deras kontaktperson respekterar deras 
åsikter och önskemål. I1 berättar att hennes önskemål om att byta kontaktperson 
respekterades och genom det upplevde hon att situationen beaktades med värdighet.  

 
- Att kontaktmannen är nyfiken på individen och hur han/hon vill leva och ha det i sitt 

liv. Kontaktpersonen är kreativ, ser möjligheter och alternativ för att tillgodose kundens 
önskemål och behov. 
 
Individen från ordinärt boende och båda individerna från boendestöd upplever att 
kontaktpersonen är insatta i deras livssituation och är en hjälpande del i vardagen. 
 

- Att kontaktpersonen är lyhörd för individen och har en empatisk förmåga. 
 

Individerna berättar under intervjuerna att deras kontaktpersoner kan sätta sig in i deras 
olika situationer, förstår hur de upplever situationen och på ett bra sätt bemöta detta. 
Exempelvis berättar I3 att hans kontaktperson ”känner honom så väl genom den långa 
relationen och detta ger kontaktpersonen möjlighet att förstå hur han upplever olika 
situationer”.  
 

- Att kontaktpersonen tar ansvar för att kundens behov och önskemål tillgodoses.   
 
Kontaktpersonen har ett ansvar för att individernas behov och önskemål skall 
tillgodoses, likaså att insatserna ges med god kvalitet och att den individuella planen 
följs. Samtliga individer upplever att behov och önskemål tillgodoses på ett 
tillfredställande sätt. I4 berättar att kontaktpersonen ”alltid gör det den skall när den 
kommer”.  
 

Utifrån de individer som deltagit i studien inom ordinärt boende förhåller kontaktmannaskapet 
olika till den rutinen, trots samma verksamhetsområde. I1 har en kontaktperson och en 
upprättad individuell plan som kontaktpersonen och övrig omsorgspersonal arbetar 
kontinuerligt med.  Detta påpekar hon under intervjun. I denna situation har verksamhetschefen 
tillsammans med kontaktperson och övrig omsorgspersonal uppfyllt kraven på 
kontaktmannaskapet och likaså kring den individuella planen. Eftersom I2 inte har något 
kontaktmannaskap eller någon individuell plan uppfyller verksamhetschefen och 
omsorgspersonalen inte rutinen kring kontaktmannaskapet. Det yttersta ansvaret för 
kontaktmannaskap enligt rutinen är verksamhetschefen.  
 

                                                           
49 Bilaga 2 
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Gemensamt för båda individerna inom boendestöd är att deras upplevelser kontra rutinen för 
kontaktmannaskap är likvärdiga. Detta genom att deras berättelser är liktydiga med vad som 
ingår i rutinen för kontaktmannaskap (se bilaga 2).  

5.9 Likheter och skillnader inom ordinärt boende  
 De likheter som kan skönjas utifrån intervjuerna är att I1 och I2 presenterar likvärdiga 
förväntningar på hur ett kontaktmannaskap kontra personal skall se ut.  
 
Centrala teman som kommer till uttryck under intervjuerna är: 

- komma i tid 
- visa respekt 
- skapa en trygg relation 
- ta tillvara på önskemål 

 
Både I1 och I2 är nöjd med sin situation. I1 med sitt kontaktmannaskap/kontaktperson och I2 
med majoriteten av den personal som kommer.  
 
Inom ordinärt boende kan vissa skillnader skönjas. Kommunens riktlinjer angående 
kontaktmannaskapet uppfylls inte då en av individerna inte har någon kontaktperson. I1 och I2 
har olika livssituationer och har olika sociala nätverk. I1 är äldre och mer begränsad till att 
klara av vardagen på egen hand och hon upplever att kontaktmannaskapet är en viktig del i 
vardagen. I1 berättade för oss att påsken varit ”väldigt lång och ensam”. I2 är yngre och har 
färre beviljade insatser och lever ett mer självständigt samt aktivt liv. Hon berättade för oss att 
hon är ute dagligen och träffar sin väninna emellanåt, och de talar dagligen i telefon. I2 minns 
inte att hon blivit erbjuden ett kontaktmannaskap och inte heller en individuell plan, som 
rutinen kontaktmannaskap visar att alla inom individer inom Omvårdnad Gävle skall ha. I1 och 
I2 ingår inom samma verksamhetsområde. Kan åldern påverka hur individen upplever vikten 
av kontaktmannaskap? Har det sociala nätverket och individernas beviljade insatser en 
betydelse för att vara i behov av ett kontaktmannaskap? 
 
I1 upplever sitt kontaktmannaskap och den individuella planen ”som viktig” och det är 
någonting hon saknade under åren hon var utan kontaktperson. I2 har aldrig haft någon 
kontaktperson och hon anser sig inte ha något behov av det heller. I2 upplever att hon kan 
påverka och att hon har inflytande i vardagen utan kontaktperson. 

5.10 Likheter och skillnader inom boendestöd   
Även inom boendestöd kan vissa likheter skönjas utifrån intervjuerna. Både I3 och I4 är nöjda 
med sitt kontaktmannaskap och anser att det är betydande för dem i vardagen. Båda 
individerna upplever att kontaktpersonerna har god kännedom om deras dåvarande och 
nuvarande livssituation. Detta anser de som en viktig del, då detta skapar en trygghet. I3 och I4 
har alltid haft samma kontaktpersoner, båda två påpekar att de har en god relation där man 
känner förtroende och tillit. De anser detta som en viktig del i att ”bli frisk” och likaså berättar 
båda om liknande situationer där det är bra att kontaktpersonen ”kan och vet allt om mig”.  
 
Centrala teman som kommer till uttryck under intervjuerna är: 

- komma på bestämda tidpunkter 
- höra av sig vid förhinder 
- kontaktpersonerna viktig del i deras liv 
- skapa en trygg relation 

 
Utifrån intervjuerna med I3 och I4 är det svårt att finna skillnader i kontaktmannaskapet inom 
boendestöd då båda två är väldigt nöjda med sin situation. Deras olika situationer påverkar 
förväntningarna på kontaktmannaskapet. I3 vill t.ex. ha hjälp med att ”betala räkningar och 
ringa myndigheter” medan I4 vill ha ”sällskap på stan”.  
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5.11 Likheter och skillnader mellan de olika boendeformerna 
De tillfrågade individerna som har ett kontaktmannaskap tycker att det fungerar bra och det 
finna vissa likheter mellan ordinärt boende och boendestöd. Dessa likheter överensstämmer 
övergipande med rutinen kontaktmannaskap. Enligt rutinen finns det faktorer som är av vikt i 
ett kontaktmannaskap och för att säkerställa dessa är kontinuitet en viktig aspekt att ta hänsyn 
till. Likaså är kontinuiteten viktig för att individen ska uppleva trygghet, säkerhet och respekt 
för sin integritet samt förtroende och tillit för sin kontaktperson50. Utifrån resultatet av 
intervjuerna är det en del begrepp som är återkommande, exempelvis: trygghet, förtroende, 
tillit och respekt. I det stora hela går dessa begrepp hand i hand med delarna rutinen beskriver.  
Ytterligare en likhet som kan skönjas är att oavsett kön och ålder finns det likvärdiga 
upplevelser och förväntningar på kontaktmannaskapet oavsett boendeform. Samtliga individer 
använder sig av liknande begrepp för att beskriva deras inflytande och delaktighet i vardagen 
utifrån sitt kontaktmannaskap. 
 
Utifrån alla intervjuer med individerna och rutinen gällande kontaktmannaskap, kan skillnader 
mellan verksamheterna skönjas. Inom ordinärt boende har inte samtliga individer ett 
kontaktmannaskap, däremot har alla individerna inom boendestöd det. Den stora skillnaden är 
att alla inte har blivit tilldelade ett kontaktmannaskap och inte heller att en individuell plan har 
upprättats. Varför har inte ena individen inom ordinärt boende blivit tilldelad en kontaktperson, 
när den andra har fått den möjligheten?  
 
Enligt rutinen för kontaktmannaskap (se bilaga 2) har alla medarbetare inom Omvårdnad Gävle 
ett personligt ansvar för att individerna får ett bra bemötande och att det är god kvalitet i varje 
möte som uppstår. För att säkra individernas rätt till valmöjlighet, delaktighet, inflytande och 
information, skall det finnas en utsedd kontaktperson. Den skall fungera som individens ombud 
gentemot den egna verksamheten och övriga aktörer. I och med att Omvårdnad Gävle arbetar 
med kontaktmannaskap bidrar man till en god omsorg.  Utifrån denna beskrivning kan brister i 
verksamhetschefernas ansvarsområde tydliggöras, genom att alla individer inte har ett 
kontaktmannaskap och en individuell plan. Varför är det så? Verksamhetscheferna ansvarar för 
att säkerställa att samtliga kunder har en kontaktman51.  Hur kan berörd verksamhetschef 
garantera att individen får möjlighet till valmöjlighet, självbestämmande, delaktighet samt 
inflytande i vardagen? 
 

”Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet och är 
därmed också ytterst ansvarig för verksamhetens kundkontakter”.52 

 
Ytterligare en skillnad som kan skönjas är att samtliga individer har olika förväntningar på 
kontaktmannaskapet och kontaktpersonen utifrån de olika situationer de befinner sig i. 
Individen inom ordinärt boende förväntar sig exempelvis att kontaktpersonen ”skall komma 
ofta och vara till hands”. Medan individerna inom boendestöd vill ha kontaktpersonen mer som 
”en vän”, exempelvis genom att komma ut i samhället. Skall rutinen kring kontaktmannaskap 
vara generell för alla verksamheter inom Omvårdnad Gävle eller skall rutinen brytas ner för att 
anpassas till varje verksamhetsområde? 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer analysen kopplas samman med studiens teoretiska inramning. I avsnittet 
kommer resultatet diskuteras närmare. 

6.1 Tidigare forskning 
I kapitel ”Tidigare forskning” presentes tre olika FoU-rapporter inom äldre- och 
handikappomsorgen, FoU Rapport 2004:1 Brukarinflytande i hemtjänsten - Eva Wikström, 
FoU Rapport 1993:1 Inflytande i vardagslivet - Sven Jarhag, samt FoU Rapport 2003:3 
Kontaktmannaskapet inom äldreomsorgen - Nina Lindgren. Deras resultat kommer att ställas 
mot den här studien för att se eventuella likheter och skillnader dem emellan. 
 
I FoU Rapport 2004:1 Brukarinflytande i hemtjänsten är skriven av Ewa Wikström53 och de 
resultat hon presenterar i rapporten överensstämmer med resultatet i denna studie. I hennes 
studie påvisar resultatet att ca 44 % av de tillfrågade individerna inte hade kännedom om vem 
som var deras kontaktperson. I jämförelse med denna studie har inte alla tillfrågade individer 
ett kontaktmannaskap och en kontaktperson. Ett möjligt svar på detta kan exempelvis vara att 
det brister i verksamheternas rutiner kring hur ett kontaktmannaskap bildas samt hur man följer 
upp vilka som har och inte har en kontaktperson.  
 
En annan likhet mellan resultaten är hur individerna upplever sitt kontaktmannaskap. Samtliga 
individer i Wikströms54 resultat upplever kontaktmannaskapet som betydelsefullt, liksom de 
tillfrågade individerna i denna studie upplever sitt kontaktmannaskap liknande. Individerna i 
vår studie upplever kontaktmannaskapet som en viktig del i deras vardag, exempelvis genom 
att det är samma omsorgspersonal som kommer ofta och har kännedom om deras då- och 
nuvarande situation. Detta är behjälpligt i vardagen då ”man inte behöver berätta hela sin 
livshistoria bara för att man har en dålig dag”. I Norrtälje och Falun kommun upplever 
individerna att det är viktigt att veta vem man skall vända sig till och att de är få som kommer 
för att utföra de beviljade insatserna. Individen I1 från ordinärt boende, berättar under vår 
intervju att hon också tycker att det är ”viktigt att veta vem man ska vända sig till” och att det 
är få som kommer hem till henne. Individ I3 och I4 från boendestöd påpekar samma betydelse 
av att veta vem man skall vända sig till samt att det är få som kommer. Är denna kontinuitet 
viktig då man befinner sig i en beroendeställning och behöver andras hjälp för att klara 
vardagen? 
 
En annan viktig aspekt som påvisas i Wikströms resultat av studien är relationen till 
kontaktpersonen. Individerna i Karlstad anser det viktigt att kunna göra saker tillsammans.55 
De individer i denna studie som har ett kontaktmannaskap upplever sina relationer till 
kontaktpersonerna som god. Det finns ett gott förtroende och en respektfullhet gentemot 
varandra. Den goda relationen mellan individerna och kontaktpersonerna har för individerna 
inom boendestöd bidragit till en del i deras tillfrisknade process.  
 
Som tidigare nämnts i kapitlet ”Tidigare forskning” är FoU-Rapport 1993:1 Inflytande i 
vardagslivet skriven av Sven Jarhag.56 Denna studie genomfördes år 1993 och den belyser 
inflytande i vardagen inom dåtidens handikappomsorg. Han skriver att begreppet ”inflytande” 
och ”självbestämmande” är ett mycket aktuellt ämne inom olika handikappverksamheter under 
år 1993. Ett antal år senare finns det likheter utifrån resultatet i denna studie, som påvisar att 
dessa begrepp är fortfarande lika aktuella inom både äldre- och handikappomsorgen inom 
Omvårdnad Gävle. I rutinen kontaktmannaskap (se bilaga 2) är dessa begrepp en central 
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utgångspunkt inom både ordinärt boende och boendestöd. Jarhag57 menar att varje verksamhet 
bör ha insikt i att det är individen själv utifrån sina förutsättningar som skall styra över det stöd 
och den planering som hon/han är i behov av. I denna studie berättar de tillfrågade individerna 
som har ett kontaktmannaskap att man har ett inflytande över sin vardag och att den 
individuella planen stärker den möjligheten. Det är positivt att begrepp som ”inflytande” och 
”självbestämmande” var ett aktuellt ämne redan år 1993, och att Omvårdande Gävle i nutid 
arbetar aktivt för att säkerställa att alla individer skall få den möjligheten. En fråga vi ställer 
oss är hur alla individerna som inte har ett kontaktmanskap kan garanteras den möjligheten? 
Finns det andra sätt att kontrollera detta?  
 
En skillnad i resultaten mellan Jarhag58 och med denna studie kan påvisas. Jarhag skriver att 
det inte är en självklarhet för individer inom handikappomsorgen att ha kontroll och makt över 
sitt egna liv. Jarhag59 menar t.ex. att individerna inte ”tas på allvar” av omsorgspersonalen och 
att man inte tar deras kunskap om sig själva på allvar, han menar att individerna ”saknar känsla 
för verkligheten”. Konsekvenserna av detta blir att respekt för individen reduceras och tilltron 
till individens möjligheter att kunna klara vardagen åsidosätts. Individerna som tillfrågats i 
denna studie upplever samtliga fyra det motsatta. De upplever att de har kontroll och makt över 
sitt eget liv. Även de tre individerna som har ett kontaktmannaskap, upplever att 
kontaktpersonerna och övrig omsorgspersonal tar dem på allavar och att deras önskemål samt 
behov respekteras. Det är positivt att resultatet i studien påvisar att utvecklingen med 
inflytande i vardagslivet har gått framåt både inom äldre- och handikappomsorgen. Och att alla 
våra tillfrågade individer upplever att man tar dem på allvar samt att man respektera individens 
olikheter.  
 
Ytterligare en rapport som använts är FoU 2003:3 Kontaktmannaskapet inom äldreomsorgen 
där Nina Lindgren60 presenterar ett resultat utifrån sin studie, som vill ge en förståelse kring 
kontaktmannaskapet. Ett fåtal individer i hennes studie som tillfrågats hade inte någon vetskap 
om vem deras kontaktperson var, men att en ur personalen kunde nog ”kallas” kontaktperson 
då hon alltid brydde sig om hur individen mådde och det var henne individen frågade först om 
det var något. Det finns en likhet med resultatet i denna studie utifrån tillfrågade individ I2 som 
inte heller har någon kontaktperson. Trots att hon inte har någon kontaktperson upplever hon 
att vissa ur personalen skulle kunna vara en kontaktperson. Detta beskriver hon beror på att de 
har en god relation och hon upplever att hon kan lita på dem. Det är positivt att kvinnan 
upplever att hon har god relation till delar av omsorgspersonalen. Kan hennes aktiva liv och att 
hon är av den yngre generationen inom äldreomsorgen bidra med att hon har en större kunskap 
om sina rättigheter? Och därför upplever I2 att hon ändå har möjlighet påverka och ha 
inflytande över sin vardag utan en kontaktperson? 
 
Även Lindgren61 presenterar begreppet ”relation” i sitt resultat, och de individer hon frågade 
om detta i sitt kontaktmannaskap beskriver bland annat att relationen till kontaktpersonerna 
inte är speciellt annorlunda jämfört till övrig personal, men att det fungerar bra. Dock anser 
individerna att det är ett trygghetsmoment att ha en kontaktperson, någon man kan lita på och 
säga till om det är något. Denna studies resultat påvisar en viss skillnad i resultatet där 
individerna beskriver relationen till sin kontaktperson som god. Samtliga individer i studien 
som har ett kontaktmannaskap upplever att de har en annorlunda relation till sin kontaktperson 
jämfört med övrig omsorgspersonal samt att den relationen är av stor betydelse. Å andra sidan 
upplever Lindgrens62 individer, och likaså de tillfrågade individerna i denna studie, anser att 
kontaktmannaskapet är ett trygghetsmoment. Skiljer det sig mellan kommunerna i region 
Halland och deras rutiner kring kontaktmannaskap gemfört med den Omvårdnad Gävle har? 
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Kan innehållet i dessa rutiner påverka hur man arbetar kring kontaktmannaskapet och hur det i 
sin tur påverkar relationen mellan individ och kontaktperson? 

6.2 Empowerment 
För att utgå från empowerments nyckelord, självbestämmande, delaktighet och inflytande63 
kan vi i studiens resultat se att individerna som har ett kontaktmannaskap inom Omvårdad 
Gävle upplever detta. Syftet med empowerment är att på individnivå få inflytande och 
möjligheter till att kontrollera sin egen vardag. För att uppnå detta mål beskriver empowerment 
att relationen det vill säga samspelet mellan individ och personal är viktigt. Samspelet mellan 
individ och personal kan konkret beskrivas med ett kontaktmannaskap, då Omvårdnad Gävle 
har som syfte med rutinen kontaktmannaskap att uppnå en god omsorg. Utav de individer som 
har ett kontaktmannaskap upplever alla att de har en god relation och känner förtroende för sin 
kontaktperson, vilket kan bidra till att kontaktmannaskap har en bra grund att bygga på.  
 
De individer som har kontaktperson har också en upprättad individuell plan som man är 
delaktig i när den upprättas. Den individuella planen upprättas tillsammans med individen 
själv, kontaktpersonen och eventuellt någon anhörig eller någon annan person. Detta är en 
metod för att individerna skall vara delaktiga i sin vardag samt att de skall kunna påverka vad 
som skall hända och att deras önskemål och behov skall tas tillvara på. För att jämföra den 
individuella planen och empowerment, som menar man att makten skall flyttas till individen. 
Det vill säga att man skall ge individen ett eget ansvar att påvisa sin kunskap, och i och med 
detta blir individen mer delaktig i sin vardag och relationen till kontaktpersonen blir mer 
jämlik. Denna plan anser individerna i studien är en bra del i kontaktmannaskapet för att ”säga 
det man vill” samt att egna önskemål tas tillvara. De berättar under intervjuerna att de upplever 
att de har makt att påverka och bestämma över sin vardag. Omvårdnad Gävle beskriver i 
rutinen för individuell plan att den skall uppdateras två gånger per år, en gång på våren och en 
på hösten, eller när insatserna ökar, minskar eller om livssituationen förändras. Detta för att 
säkerställa att individens självbestämmande, inflytande och delaktighet kontinuerligt beaktas i 
dess vardag. 

6.3 Rollteorin 
I denna studie påträffas fyra olika roller; Omvårdnad Gävle, verksamhetschefer, 
kontaktpersoner och individer. Utifrån deras olika sammanhang skapas olika förväntningar, 
från olika inblandade aktörer.  
 
Omvårdnad Gävle har en roll att skapa en rutin gällande kontaktmannaskapet som förväntas 
kunnas användas inom alla deras olika boendeformer. Detta är en viktig roll gällande 
individernas möjlighet till inflytande och delaktighet i deras vardag. Det är Omvårdnad Gävle 
som tagit beslutet gällande kontaktmannaskapet som arbetsmetod utifrån exempelvis vad som 
anges i paragraferna i SoL och LSS gällande individens möjlighet till inflytande och 
delaktighet i vardagen. Rutinen ställer krav och förväntningar på alla inom Gävles vård- och 
omsorgsverksamheter arbetar efter detta och ser till individens individuella livssituation. 
Utifrån resultatet i studien och vad som är angivet i rutinen kring kontaktmannaskap kan det 
skönjas, att metoden är anpassad till både ordinärt boende och boendestöd. Detta då flera av 
deras kriterier som skall följas samt syftet med den som arbetsmetod uppfylls, stämmer 
överens med hur individerna upplever sitt kontaktmannaskap. 
 
I rutinen kontaktmannaskap (se bilaga 2) finns det angivet att det är verksamhetscheferna som 
har en förvärvad roll och har det yttersta ansvaret för kontaktmannaskapet. Inom de olika 
verksamheterna har verksamhetschefen den ansvariga rollen för att alla individer får 
möjligheten till ett kontaktmannaskap och att detta sedan regelbundet följs upp. Men som vi 
presenterar i vårt resultat har förväntningen på verksamhetschefen inom ordinärt boende inte 
uppfyllts, då alla individerna inte har någon kontaktperson och inte fått möjligheten till ett 
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kontaktmannaskap. Är dessa förväntningar och ansvar otydligt beskrivna i rutinen? Finns det 
andra aspekter som har påverkat att individen inte har något kontaktmannaskap? Exempelvis 
bristande uppmärksamhet och insyn i verksamheten.  
 
Inom Omvårdnad Gävle kan personer som arbetar inom verksamheten ha olika roller i arbete 
tillsammans med individerna, exempelvis omsorgspersonal och/eller kontaktperson som är en 
förvärvad roll. Dessa roller medför exempelvis att verksamhetscheferna och individerna har 
olika förväntningar kring dem. Enligt Falk m.fl.64 finns det fyra egenskaper som en 
kontaktperson skall ha och dessa är empati, respekt, äkta intresse samt professionalitet. Dessa 
egenskaper kan vara förväntningar som verksamhetschefen och individerna har på 
kontaktpersonerna i deras arbete med individerna. Rollen som kontaktperson har utifrån 
studiens resultat en viktig roll för att skapa en trygghet för de tillfrågade individerna. De har 
alla förväntningen att kontaktpersonen skall finnas till hands och komma så ofta som möjligt. 
En av individerna från boendestöd påtalar att kontaktpersonens roll har varit väldigt viktig i 
hans tillfriskningsprocess, detta då han upplever trygghet och tillit till sin kontaktperson.  
Det är positivt att se att individernas olika förväntningar på sin kontaktperson besvaras, då tar 
verksamheterna tillvara på deras inflytande och delaktighet i vardagen. Det finns dock en 
situation då en av individerna från boendestöd vid ett fåtal situationer i början av sitt 
kontaktmannaskap upplevt känslan av otrygghet. Detta genom att kontaktpersonen skulle 
komma en viss tid, men kom en annan utan att meddela denna försening. Vilket individen 
förväntade sig att kontaktpersonen skulle göra. Betydelsen av tydlig kommunikation visar sig 
ha väsentlig betydelse för individens upplevelse av trygghet. 
 
De tillfrågade individerna i studien har en tillskriven/förvärvad roll som hjälpbehövande och är 
i en beroendeställning för att klara vardagen. Alla individer har olika tillskriva roller, 
exempelvis ålder, kön, bakgrund och livssituation. Omsorgspersonalen inom ordinärt boende 
kan i sitt arbeta möta både unga och äldre individer, därför kan inte de olika verksamheterna 
ordinärt boende och boendestöd, ha samma förväntningar på dessa individer. De måste utgå 
från varje enskild individ, lyssna och lära känna dem för att se efter vad som är viktigt för att få 
inflytande och delaktighet vardagen för just dem. Kan Omvårdnad Gävle förvänta sig att alla 
individer vill ha en kontaktperson? Eller kan man uppleva att man har inflytande och 
delaktighet ändå över sin vardag?  Resultatet i denna studie påvisar att den individen i ordinärt 
boende som är yngre lever ett aktivt liv och anser att hon har inflytande och delaktighet över 
sin vardag utan ett kontaktmannaskap. Kan man förvänta sig att alla som är yngre inom 
ordinärt boende alltid är den som klara vardagen bäst och har inflytande samt delaktighet över 
sin vardag utan ett kontaktmannaskap? Ena sidan kan man inte ha några förväntningar på 
individerna att dem skall klara av vardagen bättre än någon äldre, utan detta är individuellt. Å 
andra sidan kan omsorgspersonalen vid sitt arbete inom ordinärt boende möta individer i olika 
åldrar, exempelvis alltifrån 40 år och uppåt. Det är inte alltid åldern som orsakar inflytande och 
delaktighet utan sjukdomstillstånd individerna befinner sig i. Vilka förväntningar kan 
egentligen Omvårdnad Gävle ha på individerna i sina verksamheter? 

6.4 Avslutningsvis 
Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat med att lyfta fram de teman som tycks 
konstituera ett kontaktmannaskap. De centrala teman som utkristalliserats utifrån studien bildar 
nya viktiga teman för ett bra kontaktmannaskap. De nya temana presenteras nedan med en 
förklaring av vad dessa innebär för kontaktmannaskapet samt med en koppling till teorierna.  
 

- Rutiner; Individerna vill att kontaktpersonen skall komma på exempelvis bestämda 
tider. Det vi kan se utifrån rollteorin är att förväntningarna på att kontaktpersonen skall 
komma på bestämd tid handlar om att individens förväntningar på kontaktmannaskapet 
uppfylls. Det vill säga att detta blir en rutin i deras vardag som därmed skapar en 
trygghet. När rutinen bryter sitt mönster skapar den förväntade rollen på 
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kontaktpersonen en otrygg känsla. När individen och kontaktpersonen tillsammans 
bestämmer tidpunkt för en träff, bidrar detta till att individen enligt empowerment blir 
delaktig i sin vardagliga process. Har man en bestämd tid kan individen utveckla sitt 
självförtroende och sin förmåga att själv utföra vissa handlingar i vardagen. Genom att 
exempelvis ha en bestämd tid för nästa träff, vet individen vad som förväntas att 
han/hon skall göras till dess. 
 

- Kommunikation; En viktig del i kontaktmannaskapet är att individerna och 
kontaktpersonerna har en god kommunikation, som t.ex. kan innebära att höra av sig 
vid förhinder. Detta avspeglar rollteorins olika förväntningar på rollerna. Individerna 
har förväntningar på att kontaktpersonen tar ansvar för att höra av sig vid förhinder. 
Som empowerment förespråkar är det viktigt att omsorgspersonal tar tillvara på 
individerna önskemål och förväntningar genom att ha en god kommunikation. 
Kommunikationen kan bidra till att individernas medverkan och delaktighet/inflytande 
ökar. Brister kommunikationen mellan individ och kontaktperson kan det bidra till att 
kontaktmannaskapet försämras, då förväntningarna på kontaktpersonens roll inte 
motsvaras. 

 
- Sammanhang: Individerna anser att relationen till kontaktpersonerna är av stor 

betydelse. Till exempel beskriver individerna att det är viktigt att man har kännedom 
om då- och nuvarande livssituation, att man upplever en samhörighet gentemot 
varandra. Denna samhörighet blir en förväntning på de olika rollerna som är viktig för 
att individerna skall uppleva trygghet. Enligt empowerment är syftet att få inflytande 
och möjligheter att kontrollera vardagen, för att uppnå detta mål är relationen och 
samspelet mellan individ och kontaktperson av stor betydelse. Uteblir samhörigheten är 
det svårt att uppleva kontaktmannaskapet och relationen till kontaktpersonen som god. 

 
- Helhetsperspektiv: Resultatet påvisar att kontaktmannaskapet och kontaktpersonen har 

en viktig roll i individernas liv. Till exempel beskriver individerna att kontaktpersonen 
alltid skall finnas till hands och att vara som ” en vän”. Individerna som har ett 
kontaktmannaskap berättade att relationerna till kontaktpersonerna är av betydelse i 
deras liv. Den individuella planen anser individerna är av betydelse för att öka 
inflytandet och delaktigheten i vardagen precis som empowerment belyser. Individerna 
har förväntningar på att kontaktpersonen skall upprätta och uppdatera den individuella 
planen så att den alltid är aktuell. Den individuella planen ger även individerna 
möjligheten att bestämma och ha makten hur de beviljade insatserna skall utföras. Detta 
leder till att individernas inflytande, delaktighet och självbestämmande beaktas. Detta 
helhetsperspektiv är av stor vikt i arbetet med kontaktmannaskap, då individerna 
förväntar sig att helheten, det vill säga alla delar som kontaktmannaskapet innebär har 
en fungerad funktion.   
 

Sammanfattningsvis ringar dessa centrala teman in individernas upplevelser av 
kontaktmannaskapet. Dessa teman är centrala delar av både empowerment och rollteorin. 
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7. Slutdiskussion 
 
I denna slutdiskussion som är det sista kapitlet i denna studie, kommer en diskussion föras 
utifrån resultatet, samt kommer våra slutsatser att presenteras. Studiens syfte har varit att 
studera individernas subjektiva upplevelser kring kontaktmannaskap. Sammanställningen av 
intervjuerna har gett oss en större inblick i Omvårdnad Gävles arbete kring kontaktmannaskap, 
utifrån individernas upplevelser och rutinen för kontaktmannaskapet (se bilaga 2). Vi skriver i 
inledningen av denna studie att det bör finnas goda förutsättningar till ett bra 
kontaktmannaskap utifrån Omvårdnad Gävles satsning på kompetensstegen och rutinen kring 
kontaktmannaskap. Slutsatsen i studien grundar sig på resultatet utifrån de intervjuer som 
gjorts och de tillfrågade individerna anser att de har ett bra kontaktmannaskap.  
 
Gävle kommuns satsning på kompetensstegen anser vi har gett ett bra resultat, då de tillfrågade 
individerna upplever att deras kontaktmannaskap och kontaktperson fungerar ”väldigt bra”. Då 
vi inte vet hur individerna upplevde situationen innan denna kompetensstege påbörjades, anser 
vi att fördjupningen inom detta område kan ha gett omsorgspersonalen en djupare kunskap av 
vad kontaktmannaskap innebär. Slutsatsen grundar sig på att de tillfrågade individerna 
upplever sin relation till kontaktpersonen som väldigt god samt de begrepp som 
kompetensstegen berör i delen om kontaktmannaskapet (se bilaga 4). Begreppen ”inflytande”, 
”delaktighet” och ”självbestämmande” anser individerna att kontaktmannaskapet uppfyller. Vi 
anser att kunskapen kring kontaktmannaskapets innebörd kan ha påverkat omsorgspersonalen i 
sitt arbete tillsammans med individerna och skapat en god relation. Exempelvis är 
kommunikation en viktig aspekt för individer som är i beroendeställning och att det finns 
någon som har ”extra” intresse för att tillgodose att de har inflytande och delaktighet över sin 
vardag. 
 
Eftersom inte alla tillfrågade individer har ett kontaktmannaskap anser vi att det brister hos 
ansvarig verksamhetschef, då det är hans/hennes uppgift att säkerställa att alla individer har ett 
kontaktmannaskap. Det finns flertalet faktorer som kan ha påverkat denna miss. Det kan bland 
annat bero på att verksamhetschefen inte har någon bra rutin på hur han/hon skall säkerställa 
att alla individer har ett kontaktmannaskap, eller att han/hon inte har full insyn i hur 
verksamheten fungerar i praktiken. Vi anser att rutinen kontaktmannaskap (se bilaga 2) ger 
verksamhetscheferna en valfrihet att själva utforma egna anpassade rutiner för sin verksamhet, 
men alla individer skall ha ett kontaktmannaskap. Eftersom det är Omvårdnad Gävle som 
skapat denna rutin bör de ha en större insyn i hur metoden kontaktmannaskap fungerar i deras 
verksamheter så att den ständigt kan förbättras och utvecklas. 
 
Vi har under studiens gång ställt oss frågan vilka individer som är i behov av ett 
kontaktmannaskap? Och behöver alla ett kontaktmannaskap? Utifrån resultatet kan vi dra 
slutsatsen att det är individer som är begränsade i sin vardag på grund av exempelvis sitt 
sjukdomstillstånd, och genom den begränsade förmågan påverkas inflytandet och 
delaktigheten, som är i behov av en kontaktperson. När en individs förmågor minskar anser vi 
att kontaktmannaskapet är av stor betydelse. När sjukdomstillståndet förändras till det bättre, 
kan individerna återigen på egen hand påverka sitt inflytande och sin delaktighet, och då är det 
av större vikt att kontaktpersonen blir mer som en ”vän”. Någon som man kan göra saker 
tillsammans med. Oavsett situation är relationen gentemot en kontaktperson av betydelse för 
individerna. Detta för att kontaktpersonerna har god kännedom om individernas dåvarande - 
och nuvarande situation och detta, påvisar resultatet av studien, skapar en trygghet. Vi anser att 
alla individer skall uppleva en trygghet i sin vardag och vi anser detta positivt, då alla 
tillfrågade individer upplever trygghet oavsett kontaktmannaskap eller inte.  
 
Individernas förväntningar på kontaktmannaskapet överensstämmer med vad rutinen för 
kontaktmannaskapet (se bilaga 2) innebär. Individerna förväntar sig att relationen till 
kontaktpersonen skall vara god samt att denne alltid skall finnas till hands. Vi anser att 
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individernas förväntningar är rimliga och vi är positiva till att rutinens innebörd kan 
förverkligas i praktiken. En av individerna inom boendestöd som vi intervjuade, menade att 
hans förväntningar har förändrats genom åren, vilket vi anser är självklart. Denna förväntning 
kanske kan förverkligas i större utsträckning för individer inom boendestöd, då arbetssättet 
skiljer sig mellan verksamheterna. 
   
Studiens resultat påvisar även att behovet av kontaktperson varierar, då behovet av stöd och 
beviljade insatser också varierar. En av de intervjuade individerna har inte någon 
kontaktperson men ändock upplever hon delaktighet och inflytande i sin vardag. Hon lever ett 
relativt aktivt liv och besöker sina väninnor emellanåt och kan ta sig ut självständigt. Hon har 
betydligt mindre insatser än den andra intervjuade individen inom ordinärt boende. Som hon 
själv uttryckte sig: ”Jag kan inte sakna något jag aldrig haft”. Men, skulle hon få ett 
kontaktmannaskap kanske hennes situation skulle bli ännu bättre och öka hennes inflytande 
och delaktighet ännu mer genom exempelvis den individuella planen. Därav anser vi att alla 
individer inte behöver ett kontaktmannaskap, men att alla individer inom Omvårdnad Gävle 
skall erbjudas detta. Har individerna tackat nej till förfrågan om kontaktmannaskap anser vi att 
man ändock skall ha en omvårdnadspersonal man kan vända sig till samt att denne med jämna 
mellanrum skall fråga individen om han/hon inte önskar ett kontaktmannaskap. Detta skulle 
kunna kallas ett passivt kontaktmannaskap, det vill säga det finns en utvald omsorgspersonal 
som vid behov och eller vid ändrad livssituation för individen kan bli en aktiv kontaktperson. 
Då skall kontaktpersonen vara den som ser till att individen fortfarande har delaktighet och 
inflytande i vardagen trots den förändrade livssituationen, genom exempelvis den individuella 
planen.  
 
Ytterligare en fråga vi ställt oss under studiens gång är, hur individerna skulle uppleva 
inflytande och delaktighet i vardagen med en kontaktperson utan den individuella planens del 
av kontaktmannaskapet? Individerna som har kontaktmannaskap påtalar under intervjuerna att 
den individuella planen är av stort betydelse för att uppnå inflytande och delaktighet. Vi anser 
att utan den individuella planen skulle troligtvis inte individerna ha lika stor möjlighet till 
inflytande och delaktighet, då det inte finns någonting konkret där den enskilda individens 
behov och önskemål tas tillvara. En till viktig aspekt i arbetet med den individuella planen är 
att kontaktpersonen kontinuerligt skall uppdatera planen så att insatserna utförs på ett korrekt 
sätt när exempelvis övrig omsorgspersonal arbetar, för att på så sätt ta tillvara individens behov 
och önskemål. 
 
Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att presentera de ”nya” teman; rutin, 
kommunikation, sammanhang och helhetsperspektiv som beskrivs i slutet av analysen. Dessa 
anser vi är väldigt viktiga i arbete med kontaktmannaskap. Slutsatsen grundas utifrån insamlat 
material vi tagit del av, som mestadels fokuserar på att individerna skall uppleva delaktighet, 
självbestämmande och inflytande. Det framgår inte vilka teman som ligger till grund för att 
uppnå detta i verksamheterna, med hjälp av kontaktmannaskapet. Dessa teman kan skönjas 
utifrån de centrala teman som individerna inom ordinärt boende och boendestöd presenterar 
när de beskriver sina upplevelser av kontaktmannaskapet. Vi anser att rutinen 
kontaktmannaskap (se bilaga 2) saknar konkreta teman, som ger förslag på hur 
kontaktmannaskapet skall uppfylla de mål som finns angivna, så att individen får möjlighet att 
uppleva delaktighet, självbestämmande och inflytande i vardagen. Därför anser vi att dessa 
fyra teman är några som Omvårdnad Gävle kan använda som utgångspunkt i arbetet med 
kontaktmannaskapet. Kontaktpersonerna får därmed konkreta förslag som kan vara behjälpliga 
i arbetet för att individerna skall uppleva delaktighet, självbestämmande och inflytande. 
 
För att se hur betydelsefullt arbetet med kontaktmannaskapet är, skulle det vara intressant att 
genomföra denna studie inom ett större område. Exempelvis inom hela Omvårdnad Gävles 
verksamheter. En större och mer omfattande studie skulle bland annat kunna ge svar på om det 
exempelvis är teman som rutiner, kommunikation, sammanhang och helhetsperspektivet som 
är grunden till ett bra kontaktmannaskap. Det skulle även vara av intresse att studera 
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kontaktmannaskapet ur kontaktpersonernas perspektiv och se huruvida deras upplevelser 
tecknar andra bilder och mönster än de som denna studie behandlat. Vilka teman skulle 
utkristalliseras utifrån kontaktpersonernas upplevelser? 
 
Avslutningsvis är slutsatsen att Omvårdnad Gävle och deras verksamheter inom ordinärt 
boende och boendestöd har ett fungerande och bra kontaktmannaskap för individerna. De 
upplever självbestämmande, inflytande och delaktighet i vardagen. Det finns vissa likheter och 
skillnader mellan verksamheterna men i det stora hela är kontaktmannaskapet en bra metod för 
att uppfylla individernas behov och önskemål.  
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9. Bilagor 

Intervjuguide 
Ålder, kön, boendeform (beviljade insatser) 
 
 Information om kontaktmannaskapet 

- Hur länge har du haft en kontaktperson? 
- Hur startade relationen med din/dina kontaktmän? 
- Hur kändes det?  
- Kunde den relationen ha startat annorlunda?  
- Vilken information gavs? (rättigheter) 

Upplevelser 
- Hur ser ditt sociala nätverk ut? 
- Känner du dig trygg med din kontaktperson?  
- På vilket sätt är du trygg? 
- Vad kan förbättra tryggheten? 
- Har du ett gott förtroende för din kontaktperson? På vilket sätt? Vad kan förbättras? 
- Kan du beskriva i vilka situationer du blivit arg? ledsen? besviken? 
- Hur kan dessa situationer undvikas? 
- Hur upplever du att information varit kring kontaktmannaskapet? 
- Hur upplever du stödet från din kontaktperson? På vilket sätt? Vad kan förbättras? 
- Anser du att det är viktigt med kontaktmannaskap? 
- Vad är det som är viktigt för dig med kontaktmannaskapet? 
- Anser du att kontaktmannaskapet bidrar till ett tillvaratagande av dina 

intressen/behov/önskemål? Beskriv hur. Vad kan förbättras? 

Förväntningar 
- Vilka funderingar/tankar har du kring kontaktmannaskapet? Kan du beskriva dessa? 
- Vad/vilka förväntningar har du kring kontaktmannaskapet? Kan du beskriva dessa? 
- Hur tror du att dessa förväntningar kan förverkligas?  
- I vilka situationer känner du dig nöjd samt att det fungerar bra med 

kontaktmannaskapet? 
- Vad är det i dessa situationer som fungerar bra? 
- I vilka situationer är du missnöjd och det inte fungerar som du önskar? 
- Vad är det i dessa situationer som inte är bra? 

Inflytande och delaktighet 
- Kan kontaktmannaskapet öka ditt inflytande/delaktighet? Beskriv hur? 
- Kan du beskriva dina upplevelser kring inflytande/delaktighet? 
- I vilka situationer har du inflytande/delaktighet? 
- I vilka situationer kan detta förbättras?



Rutin för kontaktmannaskap 
  

 
 Handbok Produktions 

handbok  
Omvårdnad Gävle  

Avsnitt  Särskilt boende  Dok.nr 
6.3.4  

Sid nr 
1(3)  

Dokumentnamn Kontaktmannaskap och 
kundansvar 
Ansvarig för dokument Pia Gabrielli  Godkänd av Ann-Britt Nordahl  Upprättad/Reviderad 

080130  

Bakgrund  

Alla medarbetare inom Omvårdnad Gävles produktionsenhet har ett personligt ansvar för att 
våra kunder får ett bra bemötande och att det är god kvalité i varje möte och i de tjänster som 
produktionsenheten tillhandahåller vilket innebär att alla medarbetare har ett kundansvar.  För 
att säkra kundernas rätt till valmöjlighet, delaktighet, inflytande och information skall 
dessutom varje kund ha en utsedd kontaktman som ska fungera som kundens ombud gentemot 
den egna verksamheten och övriga aktörer.  Med hjälp av bland annat ett fungerande 
kundansvar och kontaktmannaskap inom produktionsenheten skapar vi den goda omsorgen.   

För att säkerställa att kunden upplever trygghet, säkerhet och respekt för sin integritet samt 
förtroende och tillit för sin kontaktman är kontinuiteten en viktig faktor att ta hänsyn till. 
Kontinuiteten ska utgå från kundens behov och önskemål.  Att arbeta för en god kontinuitet 
innebär bl a att så få personer som möjligt är inblandade i omsorgen om kunden och att 
omsorgen är densamma oavsett vem som ger den. Det innebär även att det är några få personer 
som vet mer om kundens privatliv. Övriga berörda medarbetare har kunskap och vetskap om 
den omsorg och omvårdnad som kunden är i behov av.   

Omfattning  
I denna rutin anges minikrav för kundansvar och kontaktmannaskap. Det är möjligt för en 
verksamhet att utveckla kundansvaret och rollen som kontaktman. I det fall ändring görs ska det 
förankras i områdets kvalitetsråd.  I kvalitetshandboken för varje arbetsplats ska det anges hur 
kundansvaret och kontaktmannaskapet är utformat.   

Beskrivning av rutin  
Verksamhetschefen tar emot beställning från handläggare på biståndsenheten alternativt 
boendesamordnare och är kundansvarig till dess kontaktman utsetts.   

Verksamhetschefen ansvarar för att säkerställa att samtliga kunder har en kontaktman.   

Anmärkning; Det ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter att vara kontaktman. 
Kontaktmannaskap är ett personligt förtroendeuppdrag gentemot den enskilde kunden. Det är 
viktigt att kontaktmannen har kunskaper och lämplighet för uppdraget.   

Anmärkning; Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet och 
därmed också ytterst ansvarig för verksamhetens kundkontakter. Det är verksamhetschefens 
ansvar att säkerställa medarbetarnas kompetens  
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 Kontaktmannaskapets förtroendeuppdrag innebär    

- en relation som grundar sig i att kunden upplever tillit och förtroende för sin 
kontaktman. Det innebär att kontaktmannen är en person som kunden kan anförtro 
sig till och lita på. Kontaktmannen är professionell i sitt uppdrag och kan avgöra 
vilken information som är lämpligt/olämpligt att föra vidare till arbetslaget.   

- att kontaktmannen alltid möter kunden med värdighet vilket innebär att han/hon 
känner sig betydelsefull i mötet och att kontaktmannen respekterar kundens åsikter 
och önskemål.  

- att kontaktmannen är nyfiken på såväl vem kunden är som hur han/hon vill leva och 
ha det i sitt liv. Kontaktmannen är kreativ, ser möjligheter och alternativ för att 
tillgodose kundens behov och önskemål.   

- att kontaktmannen är lyhörd för kunden och har en empatisk förmåga. Det innebär 
bland annat att kontaktmannen kan sätta sig in i och förstå kundens situation och 
upplevelser. Utifrån det kan kontaktmannen på ett professionellt sätt föra kundens 
talan inför den egna arbetsgruppen för att skapa förståelse för kundens behov och 
önskemål så dessa blir tillgodosedda på bästa sätt.  

 
I kontaktmannens uppdrag ingår det att  

– vara den enskilde kundens ombud gentemot den egna arbetsgruppen och övriga aktörer.   
– skapa en god relation till anhöriga/närstående och ha fortlöpande kontakt med dem.   
– ansvara för att tillsammans med kunden upprätta en personlig plan som innehåller en 
överenskommelse om vad, när och hur uppdragen ska utföras och ständigt följa upp att det 
utförs på så sätt kunden önskar. Insatsplan upprättas och hålls aktuell  
– inom hemtjänsten ansvarar kontaktmannen för att innehållet i kundpärmen som finns 
hemma hos kund är aktuellt    
– medverka vid introduktion av nya medarbetare  
– i förekommande fall ansvara för kundens egna medel enligt rutin  

- att kontaktmannen tar ansvar för att kundens behov och önskemål tillgodoses. Det 
innebär ett ansvar för uppföljningar av såväl de dagliga insatserna och dess kvalité 
som de övriga överenskommelser som gjorts i den personliga planen.   

Kundansvar  
- Alla medarbetare har kundansvar.   
- Medarbetarna ska tillsammans med ansvarig kontaktman utföra tjänster enligt 

biståndsbeslut, personliga planen och insatsplanen.   
- Medarbetarna ska tillsammans med ansvarig kontaktman ansvara för den vardagliga 

uppföljningen av kundens insatser.  
- För verksamhet där kommunen är sjukvårdshuvudman (särskilda boenden, 

korttidsboenden och dagverksamhet) ska medarbetarna utföra tjänster enligt särskilda 
rehabiliteringsprogram och sjukvårdande uppgifter efter sjuksköterskas eller 
rehabiliteringspersonals anvisningar och instruktioner.  

 
Uppföljning  
Verksamhetschefen är ansvarig för att regelbundet följa upp hur kundansvaret och 
kontaktmannaskapet fungerar för varje enskild kund.  
 
Rapport av avvikelser  
I det fall kontaktman inte utsetts till en viss kund ska detta rapporteras till områdeschef. I det fall 
klagomål finns mot kontaktman ska klagomålet hanteras skyndsamt. Återföringen sker i enlighet 
med klagomålsrutinen.   
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Rutin för personlig plan 

 

 
  Omvårdnad Gävle  

Handbok  

Produktions Handbok    

Dokumentnamn Personlig plan och 
insatsplan  

Avsnitt Särskilt boende  Dok.nr 
6.3.5  

Sid nr 
1(2)  

Ansvarig för dokument Pia Gabrielli   Godkänd av Anette Falk  Datum 08-
01-10  

  

Mål  
Ett av Omvårdnadsnämndens mål är att kundernas delaktighet och inflytande ökar och det skall 
ske genom att personlig plan upprättas för varje kund som har beslut om stöd i ordinärt 
boende/hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans.   
Syfte  
Personlig plan upprättas för att   

- säkerställa att den enskilde kundens behov och beviljade insatser tillgodoses  
- tillvarata och så långt som möjligt tillgodose den enskilde kundens önskemål   
- kunden alltid skall uppleva delaktighet och inflytande vid planering, utformning och 

utförande av de individuella insatserna  

Personlig Plan 
- Samtliga kunder skall informeras om och erbjudas möjligheten till en personlig plan.  
- Personlig plan ska upprättas för samtliga kunder.  
- Personlig Plan är en överenskommelse med den enskilde kunden som följs upp och 

ändras utifrån kundens behov och önskemål  
- Personlig Plan godkänns genom underskrift av kunden eller kundens ombud.  
- De kunder som inte har möjlighet eller väljer att avstå från att vara delaktig vid den 

personliga planeringen skall orsaken alltid dokumenteras av verksamhetschefen i den 
sociala dokumentationen  

- Personliga planen ska ge en samlad beskrivning av vad, när och hur den enskilde ska 
få behov och önskemål av omsorg, omvårdnad och service tillgodosedda.  

- Dokumentet Personlig plan finns tillgängligt i systemet Sofia Omfale.   
- Det som inte blivit som planerats i den personliga planen ska skrivas som löpande 

anteckning i den sociala dokumentationen.   
- Personliga planen kan med fördel kompletteras med ”Dokumentet om mig”  

 

 
 Insatsplan / Insatsschema  

- Insatsplan upprättas för samtliga kunder  
- Insatsplanen innehåller information om alla besök/insatser hos kunden, när och hur de 

skall utföras utifrån den personliga planen.  
- Dokumentet Insatsplan finns tillgängligt i systemet Sofia Omfale.   
- Ändringar i Insatsplanen skall dokumenteras som löpande anteckning i den sociala 

dokumentationen.   
- Insatsplanen är ett arbetsmaterial och papperskopiorna tuggas då de inte längre är 

aktuell.  Obs! Inom verksamheterna som använder TES planeringssystem ersätts 
Insatsplanen med TES Insatsschema.  
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2  
Flödesschema  
1.Vid första kontakten lämnas information och erbjudande om personlig plan. Tid för samtal 
bokas. Dokumentet om mig överlämnas.  
2.Samtal och dialog mellan kunden och kontaktmannen genomförs. Vid önskemål från kunden 
deltar, förutom kunden,närstående eller ombud. Inför samtalet använd Checklista.  
3.Verksamhetschefen godkänner personliga planens innehåll och utformning.  
4.Planering inom arbetslaget utifrån kundens behov och önskemål. Insatsplan upprättas.  
5.Återkoppling till kunden, överenskommelsen upprättas inom 1 månad efter påbörjad insats.  
Personliga planen godkänns genom underskrift av kund.  
6.Genomförande. Avvikelser från personliga planen och insatsplanen rapporteras och  åtgärdas. 
Avvikelserna skall dokumenteras i den sociala dokumentationen.   
7.Uppföljning genom samtal och dialog med kunden. Revidering vid behov. Detta skall ske  
minst var 6:e månad och vid behov.   

 

Vid vård i livets slut/Palliativ vård 
Inom särskilt boende upprättas en gemensam vårdplan tillsammans med kund, anhöriga, 
omsorgs- och Rehabpersonal och sjuksköterska. Ansvarig för vårdplanen är sjuksköterskan. Se 
särskild rutin i handbok för Hälso- och Sjukvård.  

I övrigt hänvisning till metodpärm: Vård i livets slutskede  

Förvaring av Personlig plan  
Kunden ska alltid bli erbjuden att själv förvara en kopia av den Personliga planen, som bör 
förvaras så att det inte ligger framme lätt åtkomligt för obehöriga. Personliga planen kan 
förslagsvis förvaras på en lämplig plats som verksamheten föreslår, vilket underlättar för 
vikarier. Kunden kan även ge en kopia av planen till anhörig eller annan 
samverkanspartner t.ex. korttidsboende eller dagverksamhet/daglig verksamhet.  
Förvaringen skall ske säkert så att obehöriga inte får tillgång till den. Originalet på 
Personliga planen och uppföljningar ska arkiveras i kundens personakt.   

Förvaring av Insatsplan  
Insatsplanen förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.  
Den ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen för all berörd personal. 
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Bilaga för kompetensstegen  
 
Delkurs 1 
Lagstiftningar och handikappomsorgens 
historik 
– Omsorgen; historik och framväxt 
– Normaliseringsprincipen 
– Handikappdefinitioner 
– Lagen om stöd och service för vissa 
   funktionshindrade (LSS) 
– Lex Sarah 
– Social dokumentation 
– Handläggarrollen 
 
Delkurs 2 
Etik, synsätt och bemötande 
– Attityder och synsätt 
– Ojämlika maktrelationer 
– Autonomi, makt över sitt eget liv 
– Bemötande och det mellanmänskliga mötet 
– Etniska perspektiv 
 
Delkurs 3 
Konsten att arbeta i andras hem samt att möta 
och samverka med närstående/företrädare 
– Hemmets betydelse för den egna identiteten 
– Vems värderingar är överordnad den andres? 
– Att följa den enskildes vilja och behov, vad kan det 
   innebära som anställd? 
– Att befinna sig i beroendeställning 
– Samverkan och möten med närstående och/eller 
   företrädare 
– Professionellt förhållningssätt 
 
Delkurs 4 
Yrkesrollen och dess innebörd 
– Empatisk förmåga 
– Professionalitet, vad kan det innebära? 
– Att vara stöd och vägledare 
– Den goda omsorgen 
– Samtal och överenskommelse, en arbetsmetod 
– Kontaktmannaskapets innebörd 
– Roller och grupprocesser 
 
Hämtat ur kompetensstegens folder, finns tillgänglig på http://www.gavle.se  
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