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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur brukare med psykiska funktionsnedsättningar och 

boendestödjare upplever brukarnas situation och insatsen boendestöd. Gemensamt för 

brukarna vi intervjuade var att de hade en psykisk funktionsnedsättning. Till vår hjälp för att 

undersöka detta använde vi oss av intervjuer med tre boendestödjare och tre brukare, sex 

informanter totalt. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. En 

av studiens huvudsakliga resultat var att många av brukarna såg boendestödjarna som en form 

av social kontakt, som någon de kan sitta ned och prata med och även anförtro med privata 

känslor. Slutsatsen av detta var att boendestödet handlade om mycket mer än att skapa en 

självständig tillvaro för brukarna. Studien visade också på att boendestödjarnas arbete blivit 

mer krävande, som en följd av ständigt nytillkomna brukare med varierande grad av 

funktionsnedsättning och medföljande behov. Personalens upplevelser av sitt arbete som mer 

komplext såg vi som en indikation på att kompetensutvecklingen inte gått i samma takt. 

Nyckelord: boendestöd, boendestödjare, psykisk funktionsnedsättning, delaktighet. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine and analyze how patients with mental disabilities 

and the housing staff experience the users´ situation and the housing service. To examine this 

we interviewed three housing support employees and also three patients with psychiatric 

disabilities who are using the supported housing service, as a total of six informants. The 

interview questions were formed based by the purpose and issues of this study. One of the 

main results of this study was that the patients using the supported housing service saw the 

employees giving it to them as a form of social contact, someone they could rely on and share 

their emotions with. Our conclusion of this study was that supported housing has become 

much more than just following a work description of ‘how to make people independent in 

terms of cooking and cleaning’. Some of the employees stated that their work situation has 

become more demanding, as a result of constantly growing patient numbers combined with a 

variety of needs and disabilities. The fact that the employees experienced their work as more 

complex implies that the competence among them doesn´t change in the same pace. 

Key words: (supported) housing, housing staff, psychiatric disability, inclusion. 
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Förord 

Vi vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till samtliga informanter för sitt deltagande i vår 

studie. Utan deras insats hade vi inte kunnat genomföra studien på det sätt vi tänkt. Således 

stod studien och föll med att dessa personer ställde upp på att intervjuas. Ett särskilt tack 

också till boendestödjarna Cissi och Lena som var oss behjälpliga att rekommendera och 

skapa “ingångar” till de brukare som ställt upp på intervjuer. Tack också till enhetschef 

Veronica som var den som inledningsvis tog emot vår förfrågan om att intervjua hennes 

personal och förde denna förfrågan vidare. Vi vill också tacka vår handledare Susanne för sitt 

ambitiösa engagemang under uppsatsens gång. Slutligen vill vi framförallt tacka våra nära 

och kära som stått ut med oss under den här perioden som uppsatsarbetet inneburit. 
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1.  INLEDING 

Vi har för avsikt att undersöka upplevelser av insatsen boendestöd för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar där vi kommer beröra aspekter såsom brukarnas situation, personalens 

kompetens och vad som ses som betydelsefullt vid boendestödets planering och utförande. Vi 

har valt att studera detta ämne då ett flertal rapporter från Socialstyrelsen, som riktar sig mot 

målgruppen och boendestöd som insats, ifrågasätter hur boendestöd utformas för brukarna 

och om personalen har den kunskap om målgruppen som krävs. En frågeställning som också 

tidigare forskning kring psykiskt funktionsnedsatta berör. Valet av undersökningsområde 

grundar sig också i en genuin nyfikenhet för målgruppen. En nyfikenhet baserad på våra 

tidigare praktiska erfarenheter där vi båda kommit i kontakt med insatsen boendestöd i rollen 

som handläggare. Vår utbildning har bidragit till att komplettera denna nyfikenhet med att 

också söka en uppfattning om psykiskt funktionsnedsattas situation i samhället. 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Boendestöd är ett bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) riktat till särskilda 

målgrupper som psykiskt funktionsnedsatta. Insatsen utvecklades då hemtjänstinsatser inte 

ansågs tillräckligt för psykiskt funktionsedsatta och deras behov. Boendestöd är närbesläktat 

med hemtjänst, vilket gör att insatserna ibland kan påminna om varandra, något som kan bidra 

till att skapa ett ”feltänk”. Till skillnad från hemtjänst som är av mer hjälpande karaktär där 

personal praktiskt utför insatser hos individerna (“hem” och “tjänst”), avser boendestöd 

(“boende” och “stöd”) att motivera och stötta individen till att utföra insatser självständigt. 

Detta för att i en förlängning möjliggöra formandet av självständiga och värdiga liv 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Mellan åren 2007-2012 har andelen som beviljas boendestöd ökat med 72 procent 

(Socialstyrelsen, 2013). Gruppen som söker insatsen är idag bredare med fler skilda psykiska 

funktionsnedsättningar där varje funktionsnedsättning kan ha varierande svårigheter och 

behov. Definitionen psykisk funktionsnedsättning innebär betydande svårigheter för en person 

att genomföra sysslor inom olika livsområden, vilket ska vara en konsekvens av en varaktig 

psykisk störning (Socialstyrelsen, 2012b). En bakomliggande frågeställning i vår studie har 

därför varit att söka svar, eller åtminstone fragment som antyder, om man i den undersökta 

kommunen behövt möta upp den faktiska ökningen av brukare och hur man gjort detta i 
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sådant fall. Om det skett en sådan ökning, men som inte bedöms som nämnvärd, har man 

ändock behövt anpassa verksamheten på grund av andra behov hos de eventuellt nytillkomna 

brukarna? 

Personal som arbetar med boendestöd kallas “boendestödjare” och är en relativt ny 

yrkeskategori (Andersson, 2009). Det är inte ovanligt att insatser i form av boendestöd och 

hemtjänst överlappar varandra och utförs av samma personal, i och med att kravet på 

utbildning inte skiljer sig åt mellan grupperna. En förmodad aspekt som kan tänkas vara en 

orsak till att hemtjänst och boendestöd inte alltid skiljs åt vid utförandet (ibid). 

Inom socialt arbete är det viktigt att se individen i ett större sammanhang, det vill säga i en 

social och samhällelig kontext. Detta gäller även i arbetet med funktionshindrade. Det är 

viktigt att personal skapar sig förståelse för vilka svårigheter funktionsnedsatta kan brottas 

med i vardagen. I takt med ökad rationalisering av den offentliga sektorn har tillgång till 

fortbildning och vidareutbildning reducerats. Mot den bakgrunden blir frågan om 

boendestödjare har rätt utbildning än mer aktuell, då möjligheterna till kompetensutveckling 

ofta inte tillgodoses. 

Tidigare forskning (Grönberg 2012, Socialstyrelsen 2012a, 2012b) visar på begränsad tillgång 

till varierande arbetsmetoder för boendestödjare i mötet med funktionshindrade. I och med 

den mer komplexa behovsbild som finns idag framstår bristen på metoder som ett allvarligt 

tillkortakommande. Visst finns det riktlinjer och stöddokument att följa vid utformandet av 

insatser, men en fråga vi ställer oss är; hur fungerar detta i praktiken? 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur brukare med psykiska funktionsnedsättningar och 

boendestödjare upplever brukarnas situation och insatsen boendestöd. 

1.3. Frågeställningar 

- Hur upplever brukarna sin situation och det boendestöd som utförs? 

- Hur ser boendestödjarna på brukarnas situation och det boendestöd som utförs? 

- Vad beskriver brukare och boendestödjare som betydelsefullt i utförandet av boendestöd? 
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1.4. Uppsatsen disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande; inledningsvis presenteras bakgrund och 

problemformulering som sedan mynnar ut i syfte och frågeställningar. Därefter förklarar vi 

centrala begrepp i uppsatsen. I kapitel två förklarar vi sökprocessen efter tidigare forskning 

inom området. Därefter presenteras tidigare forskning genom fyra underrubriker. I kapitel tre 

redogör vi för de teoretiska perspektiv vi har för avsikt att använda vilka är empowerment och 

kommunikationsteorin. I kapitel fyra presenterar vi den valda forskningsmetoden, 

tillvägagångssätt, uppsatsens trovärdighet, etiska ställningstaganden samt en avslutande 

metoddiskussion. Därefter redovisas ett resultatavsnitt med en innehållande analysdel i kapitel 

fem. Slutligen följer en slutdiskussion i kapitel sex där vi som författare diskuterar runt 

studiens resultat, presenterar förslag till vidare forskning samt slutord. 

1.5 Centrala begrepp 

De begrepp som vi anser centrala för vår studie är “psykisk funktionsnedsättning”, “makt”, 

“delaktighet”, “boendestöd”, “boendestödjare” och “brukare”. 

Psykisk funktionsnedsättning är ett begrepp som återkommer genomgående i uppsatsen. Den 

nationella psykiatrisamordningen (en offentlig utredning under perioden 2003-2006) 

definierar en person med psykiskt funktionedsättning som: “En person har ett psykisk 

funktionshinder om hon eller han har väsentliga  svårigheter med att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att 

bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning” 

(Socialstyrelsen, 2012b s.17). Exempel på diagnoser som ligger till grund för psykisk 

funktionsnedsättning kan vara schizofreniliknande tillstånd, psykossjukdomar, depression, 

tvångstillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autismspektrum). 

Makt kan förklaras som en föränderlig process som omfattar relationer mellan olika personer 

eller grupper i samhället, såsom klass (Renblad, 2001). Maktrelationer kan uppstå såväl i 

vardagliga situationer som vid enskilda makttekniker, genom att utöva makt över andra 

människor. Makt definieras som ett viljestyrt handlande och kan innebära vanmakt eller makt 

som kan uppstå bland annat i relation eller mötet med andra människor. Utifrån uppsatsens 

syfte handlar begreppet om att makt ska överföras genom boendestödjare till brukare med 

hjälp av boendestödet, vilket också är avsikten med empowerment som vi valt som teori. Det 
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handlar för brukaren om att få makt över sina livsområden till att bemästra svårigheter i 

vardagen (Ronning, 2007). 

Boendestöd tillkom som bistånd inom den kommunala socialpsykatrin i och med 

psykiatrireformens uppkomst, insatsen beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL). Målet med 

insatsen är att öka brukarens självständighet genom ett socialt stöd som stöttar och motiverar 

personen med såväl praktiska sysslor som med övriga livsområden i brukarens liv. Målet är 

också att brukare ska uppnå ökad delaktighet och livskvalitet. Insatsen ska utformas i dialog 

och tillsammans med brukare. Sysslorna ska inte göras åt brukare, som vid hemtjänst. Det är 

således viktigt att skilja boendestöd och hemtjänst åt då det är två skilda insatser med skilda 

mål och syften (Lobos & Piuva, 2011). 

Boendestödjare är en person som utför insatsen boendestöd. Majoriteten boendestödjare har 

gymnasial undersköterskeutbildning, vissa boendestödjare har även högskoleutbildning 

(Andersson, 2009). Boendestödjares uppgift är att fungera uppmuntrande och stöttande för att 

hjälpa till ett gott och självständigt liv för brukarna, och därigenom en ökad förmåga för dessa 

att klara sin vardag. Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2013) skriver att 

boendestödjares viktigaste uppgift är att hjälpa till med att träna de boendes sociala förmåga, 

vilket innebär att vistas i offentliga miljöer bland andra människor. Även stöd i att kontakta 

myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner, som krävs för att leva som en självständig 

individ, ingår i boendestödjares arbetsuppgifter. Boendestödjare är även behjälpliga i att 

skapa struktur och stötta vid genomförandet av praktiska sysslor i brukares hem, såsom 

städning och handling exempelvis (ibid). 

Begreppet delaktighet är grundläggande inom socialt arbete och berörs i socialtjänstlagen där 

gruppen psykiskt funktionsnedsatta och insatsen boendestöd härrör (Bülow, Persson 

Thunqvist, Sandén 2012). Delaktighet avser att tillåta individer rätt till delaktighet vad gäller 

deras livsvillkor samt att man i arbetet med individerna ska visa respekt gentemot deras egna 

val. Delaktighet, har professioner som arbetar med socialt arbete en skyldighet att möjliggöra 

för individerna. Begreppet associeras med känslan av att ha inflytande över något, det vill 

säga att bestämma eller utveckla något som rör sitt egna liv. Det innebär också en känsla av 

att vara till nytta (Kjellström, 2012). Avgörande för boendestöd är samspelet mellan individ 

och personal, varför en viktig faktor är delaktighet i det praktiska arbetet (Andersson, 2009). 
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Brukare är ett vedertaget begrepp inom socialt arbete. Ronning (2007) definierar brukare som 

“en person som använder ett välfärdsutbud” (Ronning 2007, s. 35). Ronning nämner även att 

alla är brukare av välfärdstjänster, men att det beror på sin egen situation huruvida det är 

frivilligt eller inte. Ibland är vi tvungna att vara brukare såsom till Skattemyndigheten. Ibland 

har personer inte rätt till att bli brukare, om man exempelvis inte uppfyller kriterier för att 

berättigas en välfärdstjänst. Som exempelvis för att vara berättigad insatsen boendestöd krävs 

det att man är inom den kommunala socialpsykiatrin och har en psykisk funktionsnedsättning. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Här nedan presenterar vi tidigare forskning inom området. Vi har delat in forskningen utifrån 

fyra teman: “Boendestödjares formella- och sociala kompetens”, “Boendestödets utförande 

och betydelse”, “Är psykiskt funktionsnedsatta inkluderade eller exkluderade?” och 

“Avinstitutionaliseringen av psykiatrin”. Den forskning vi presenterar ser vi som betydelsefull 

utifrån syfte och frågeställningar då vi anser att boendestödjares kompetens är en förutsättning 

för att kunna hantera psykiskt funktionsnedsatta och insatsen boendestöd. Vi tar även upp 

boendestödet utförande och betydelse för målgruppen där forskningen visar varför 

boendestödet ses som en viktig förutsättning för att vissa brukare ska klara av vardagen. 

Under detta tema tar vi också upp andra faktorer som kan påverka boendestödets utförande, 

som exempelvis det sociala nätverket. Därefter presenteras forskning som berör psykiskt 

funktionsnedsattas position i samhället vilket vi ser som betydelsefullt då vi genom den 

tidigare forskning vi tagit del av kan se antydningar på att gruppen är exkluderad. Slutligen 

berör vi forskning som tar upp vad avinstitutionaliseringen av psykatrin inneburit för 

målgruppen, vilket bland annat bidragit till att boendestöd tillkommit som insats i 

socialtjänstlagen. 

2.1. Boendestödjares formella- och sociala kompetens 

Boendestödjarens formella- och sociala kompetens ses som en viktig del för att kunna bemöta 

den alltmer komplexa behovsbild som psykiskt funktionsnedsatta har idag. Studier har gjorts 

där man berört betydelsefulla egenskaper och kompetenser hos boendestödjarna (Aubry, 

Flynn, Gerber & Dostaler 2005, Dunér & Olin 2011, Grönberg 2012, Markström 2003, Rask 

2007). Rask (2007) har studerat upplevelser av boendestödspersonalens stödjande arbete 
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genom kvalitativa intervjuer med brukare. Studien är ett uppdrag från Socialstyrelsen där man 

även genomfört 24 delstudier inom psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. I resultatet redovisas viktiga egenskaper hos 

boendestödjarna såsom ömsesidighet, respekt, lyhördhet, stödjande hållning, att ingjuta 

trygghet och förmågan att kunna möta individernas svårigheter. Rask beskriver att personalen 

ska ha bred kunskap om hur individen vill leva sitt liv och vilka svårigheter psykiska 

funktionsnedsättningar medför. Andra egenskaper som ses som betydelsefulla i arbetet som 

boendestödjare är bland andra ett respektfullt, optimistiskt och ärligt förhållningssätt till 

yrkets utförande (Aubry m.fl, 2005). 

En fallenhet för att umgås och kommunicera med andra människor lyfts fram som 

betydelsefull och kan ses som ett komplement till formell kompetens. För att kunna bemöta 

individer på bästa sätt beskrivs yrkesutbildning som viktigt, men också personliga 

egenskaper, då de kan komplettera varandra (Aubry m.fl. 2005, Dunér & Olin 2011, 

Markström, 2003). Generellt saknas kompetens (bl.a. psykiatrisk-, social- och pedagogisk 

kompetens) hos personalen. I stort saknas kapacitet att möta de behov som gruppen psykiskt 

funktionsnedsatta brottas med. Detta gäller inte uteslutande i personalgruppen som möter 

brukare i det vardagliga arbetet, utan även generellt över alla led. Det finns behov av 

specialiserad utbildning och handledning hos dessa personalgrupper, något som vanligtvis 

inte varit befintligt för den här typen av verksamheter inom den kommunala verksamheten 

(Aubry m.fl., 2005). 

Den formella kompetensen hos boendestödjarna idag innebär generellt en basal 

undersköterskeutbildning. Vilket dock problematiseras då utbildningen ofta riktar in sig på 

sjukvård, framför social- och pedagogikinriktning som är önskvärt i arbetet med psykiskt 

funktionsnedsatta. Utöver grundläggande gymnasial utbildning efterfrågas fortbildningar och 

specialiserade utbildningar inom socialt arbete och pedagogik samt högskoleexamen (Dunér 

& Olin, 2011). Uppnås detta bidrar det även till att personalen får en högre professionell 

status och därmed blir det ett mer attraktivt yrke vilket ses som särskilt angenämnt i arbetet 

med psykiskt funktionsnedsatta. 

2.2. Boendestödets utförande och betydelse 

Boendestödets utförande samt det sociala nätverkets inverkan, har i studier visat sig vara 

betydelsefulla faktorer för psykiskt funktionsnedsatta i skapandet av en fungerande vardag 
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(Andersson 2009, Grönberg 2012, Topor 2010). Detta har gjorts genom att författarna har 

tittat på hur vardagslivet för psykiskt funktionsnedsatta ter sig i egen bostad samt innebörden 

av de sociala insatser som erbjuds. Studien visar att variationen i vardagsliv och social 

situation kan vara stor mellan personer med boendestöd (Andersson, 2009). Boendestödets 

innebörd skiljer sig åt beroende på hur individens sociala nätverk ser ut, det vill säga om det 

också fyller ett socialt syfte som stävjar ensamhet hos vissa. Oavsett dessa omständigheter 

pekar studiens resultat på att de medverkande personerna har ett gemensamt beroende av 

samhällsorganiserat stöd. Det sociala nätverkets betydelse och familjens roll ses också som 

betydelsefullt när det kommer till ett samhälleligt vård- och stödsystem. Tidigare har 

forskning att familjen är orsaken till individers psykiska sjukdomar, vilket indirekt bidragit till 

att avskilja familjen från individen. Idag ses anhöriga som viktiga resurser för individerna. 

Det framkommer att anhöriga ofta behövs för att stötta individen när sociala insatser såsom 

boendestöd inte är tillräckliga men också att anhörigas roll i övrigt är viktiga. Anhöriga har 

ofta känt individen under en längre tid och vet därmed om personen svårigheter och behov 

(Grönberg, 2012, Topor, 2010). Enligt Topor (2010) är psykosociala faktorer som exempelvis 

relationen mellan boendestödjare och brukare är en viktig del och en framgångsfaktor i 

insatsers utfall. 

2.3. Är psykiskt funktiondnedsatta inkluderade eller exkluderade? 

Psykiskt funktionsnedsattas utsatthet kan förstås från två synvinklar (Corrigan 2004, Topor 

2010). Utifrån en synvinkel utgår man från det sjuka hos människan vilket innebär att 

individen definieras utifrån sina symptom och andra svagheter (Corrigan, 2004). Alternativt 

att psykiskt funktionsnedsattas handlingar omvandlas till symptom som diagnoseras och 

jämställs med befintliga sjukdomar (Topor, 2010). Att bli diagnostiserad som psykiskt sjuk 

baserar sig således på symptom hos individen och inte genom miljön som i vissa fall är 

orsaken till att funktionsnedsättning blir ett funktionshinder. 

Utifrån en andra synvinkel utgår man däremot från individens styrkor vilket innebär att 

individen definieras utifrån sina färdigheter. Enligt Corrigan (2004) är en medvetenhet om 

dessa färdigheter grundläggande för individen i att fullborda sina mål. Vidare skriver han om 

vikten av att stödjande insatser består och inte avslutas för tidigt, samt att det finns en 

kontinuitet i att det är samma personal som utför insatsen. Artikelns huvudsakliga innehåll är 

en granskning av sju evidensbaserade tillvägagångssätt för att främja empowerment 
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(egenmakt) hos mottagare av psykisk hälsovård. Genom att ändra perspektiv från en 

förväntan på att klienten passivt rättar sig efter behandlingen till att upprätta en vårdplan som 

är mer “användarvänlig” och inkluderande anses man gynna möjligheten till empowerment. 

En annan viktig aspekt är att uppnå tillfredsställda brukare genom att insatsen reflekterar 

deras intressen. Man menar också att det bästa resultatet uppnås om man kan tillhandahålla 

insatser där klienten behöver stödet som bäst, till exempel i dennes hem eller på arbetsplatsen. 

Genom att personer som själva har någon form av psykisk funktionsnedsättning innehar en 

position inom viktiga samhällsverksamheter kan de åstadkomma en förändring från “insidan”, 

men även i det direkta arbetet med klienter med en psykisk problematik. Slutligen skriver 

också Corrigan om betydelsen av att personer med en psykisk ohälsa delaktig görs i 

forskningen om psykiska funktionsnedsättningar, för att på så sätt representera skilda 

intressen hos dessa individer. 

2.4. Avinstitutionaliseringen av psykatrin 

Boendestöd som insats tillkom då man ansåg att hemtjänst inte var tillräckligt för att 

tillgodose psykiskt funktionsnedsatta behovsbild. Boendestöd kan ses som en konsekvens av 

avinstitutionaliseringen av psykatrin. Avsikten med avinstitutionaliseringen var att reducera 

slutenvården för att istället fokusera på en ökad öppenvård och ett samhällsbaserat arbete med 

gruppen funktionshindrade (Rosenberg 2009, Markström 2003, Grönberg 2012). Initialt 

inrättades en statlig utredning 1992 med ändamålet att söka klarlägga situationen för psykiskt 

sjuka personer i Sverige, en utredning som sedermera ledde fram till psykiatrireformens 

uppkomst. I studier berörs bland annat hur kommuner hanterat avinstitutionaliseringen av 

psykatrin, hur förändringsarbetet för vård och omsorg till psykiskt funktionsnedsatta sett ut 

och deras liv i samhället efter avinstitutionaliseringen, med avsikt att utveckla kunskapen om 

dessa (Markström 2003, Rosenberg 2009). 

Kommuner och deras verksamheter fick ett tydligare ansvar för boende och sysselsättning för 

psykiskt funktionsedsatta när psykiatrireformen tillkom (Blid 2006, Grönberg 2012, 

Markström 2003, Rosenberg 2009). Markström skriver att trots reformens uppsatta policy 

som i mångt och mycket kan kopplas till LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionsnedsatta), har målgruppen svårigheter att omfattas av denna rättighetslag. En 

konsekvens av avinstitutionaliseringen var att den bidrog till ökade samhällsproblem hos 

psykiskt funktionsnedsatta såsom missbruk och hemlöshet (Markström, 2003). “Housing 
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support” är en typ av boendeprogram som används internationellt för psykiskt 

funktionsnedsatta framför insatser såsom boendestöd (Blid, 2006). Avsikten med ‘housing 

support’ är att psykiskt sjuka som blivit hemlösa ska återfå bostad och få stöd att klara av att 

leva ett värdigt liv genom programmet. 

Större intresse från kommunala beslutsfattare krävs för att det påbörjade förändringsarbetet 

ska tillåtas att vidareutvecklas (Grönberg 2012, Markström 2003). Mycket finns att göra vad 

gäller samverkan mellan kommun och landsting där omfattande brister har synliggjorts. 

Avsikten med reformen var att kommunerna skulle överta visst ansvar över psykiskt 

funktionsnedsatta, men att landstinget skulle ha kvar ansvaret för dem som är svårt sjuka och 

exempelvis har behov av inneliggande vård/sluten vård. Problematiken med att definiera vem 

som har ansvaret har berott på ekonomiska aspekter. Det har varit problematiskt att definiera 

vem som dels anses vara psykiskt sjuk, samt när personen är så pass sjuk att det är 

landstingets ansvar. 

"Schablonbilden", det vill säga synen på psykiskt funktionsnedsatta är att de inte kan klara sig 

själva (Grönberg, 2012). En sådan syn kan bidra till att stödet blir mer omfattande än 

nödvändigt. Att få mer stöd än vad som egentligen behövs kan medföra att individen upplever 

sig ha färre förmågor än vad denne egentligen har. Detta i sin tur medför att ambitionen med 

delaktighet minskar, vilket visar på vikten av kunskap om funktionsnedsättningarna hos de 

som arbetar med målgruppen. 

2.5. Sammanfattning 

Tidigare forskning berör bland annat psykiatrireformen och vad avinstitutionaliseringen 

inneburit fram till dags dato. Vikten av att utvecklingsarbetet hålls vid liv understryks. 

Utvecklingsarbetet innefattar bland annat ett fortsatt fokus på samverkan mellan kommuner 

och landsting, samt tydligare ansvarsfördelning gällande vissa individer. Detta kan ses som 

efterverkningar av psykiatrireformen, vilken bland annat inneburit en förskjutning av ansvaret 

från landsting till kommun för målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. I 

tidigare forskning berör forskare även kompetens, utbildning och erfarenhet hos dels 

personalen som arbetar direkt med individerna men även i andra högre led i kommunerna. 

Man har sett att detta är något som saknas samtidigt som det är en viktig del i arbetet med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppens sociala nätverk bedöms vara av 

vikt. 
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Om man kategoriserar ovan nämnda forskning som fokuserad på strukturella frågor, så finns 

det även tidigare forskning som utgår mer från individnivå där man i stor utsträckning 

studerat olika kompetenser hos den personal som arbetar med psykiskt funktionsnedsatta 

individer. Forskningen belyser såväl sociala eller personliga färdigheter som mer formella 

kunskaper. Resultatet av denna typ av forskning är framtagen genom intervjuer med de direkt 

berörda, det vill säga brukarna. Det som huvudsakligen framkommit i dessa studier är att 

vikten av personliga egenskaper i kombination med formella kunskaper är stor i arbetet med 

den aktuella målgruppen. Hos brukarna är det som efterfrågas och ses som önskvärt i första 

hand rent medmänskliga egenskaper i mötet mellan dem och personalen. Bristerna, som 

forskningen visar på, finns i huvudsak i den formella kompetensen, det vill säga kunskaper 

om psykiska funktionsnedsättningar och hur man bemöter och arbetar med personer som har 

någon sådan nedsättning 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1. Empowerment 

Att vara psykiskt sjuk kopplas många gånger ihop med maktlöshet (Husom Loken, 2007). Att 

dessutom behöva söka hjälp från samhället kan ibland per automatik bidra till att en 

underordnad position återskapas. Därmed blir graden av självständigt handlande hotad. 

Begreppet empowerment kan användas för att beskriva såväl processen som leder fram till 

målet, som målet själv. Att em-power-ment har med maktrelationer att göra kan tyckas 

självklart. Empowerment används oftare som ett lösningsinriktat och positivt laddat begrepp 

framför problemorienterat. Med empowerment avses de sammanhang varmed individer och 

grupper får tillgång till, åtminstone någon grad av egenmakt, självbestämmande och möjlighet 

till ökad delaktighet och stärkt inflytande över de villkor som bidrar att forma deras liv 

(Renblad, 2001). 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är i mångt och mycket missgynnade och 

marginaliserade. Idén om empowerment kan i bästa fall bidra då den ger ökad möjlighet till 

självbestämmande och delaktighet (Payne, 2005). Då såväl boendestöd som empowerment 

handlar om att individer ska få inflytande och möjlighet att påverka sina liv avser vi att 

använda teorin i studien. Empowerment stämmer överens med boendestödets avsikt samt 
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grundtanken i hur boendestödjare ska arbeta. Detta då boendestöd som bistånd kan motiveras 

utifrån individernas behov av självhjälp vilket överensstämmer med grundtankarna i 

empowerment som teori (Renblad, 2001). 

Psykiskt funktionsnedsattas utsatthet, kan ses som problematisk. Gruppens position i 

samhället ska inte förstås på homogent och entydigt sätt, utan gruppen rymmer stor variation. 

Psykiskt funktionsnedsatta är på förhand formade utifrån historiska processer och övriga 

medborgare i samhället (Askheim, 2007). Förtryck kan ses som en varaktig process där 

funktionsnedsatta får strida mot återkommande hinder i vardagen. Hinder kan förstås i 

relation till normer som tas för givna. Dessa hinder kan också relateras till bakomliggande 

antaganden och beteenden. Förtryck behöver inte alltid betyda att någon utövar 

härskartekniker eller diktatur (Young, 1990). Empowerment handlar därmed inte bara om att 

individerna behöver arbeta med sig själva, samhället har på förhand stigmatiserat dem vilket 

gör att deras möjlighet till makt och inflytande redan är begränsad. Med utgångspunkt i ett 

utanförskap kan möjligheterna i livet vara begränsade, så som till exempel tillgång till 

sysselsättning eller jobb. Möjlighet att påverka sin situation och göra sin röst hörd kan vara 

begränsad. Enligt, Husom Loken (2007) handlar en del i empowerment om att individerna ska 

få en förståelse för sambandet mellan sin livssituation och de samhälleliga förhållanden som 

råder. Problematiken uppstår då individerna inte får rätt hjälp eller hjälp av människor som 

inte kan hantera målgruppen. Med hjälp av personer som hanterar empowerment kan de få 

stöd att realisera makt över sina liv då teorin även används som en del i antidiskriminerande 

arbete (Payne, 2005). Det finns belägg för att empowerment inriktade processer har stärkt ett 

föränderligt medborgarskap för personer som exempelvis psykiska funktionsnedsatta (ibid). 

Makt är vidare ett centralt begrepp inom empowerment och kan innebära att ha makt över sin 

situation, eller vanmakt genom känslan av maktlöshet (Husom Loken, 2007). Själva 

diagnossystemet i sig kan också medföra en känsla av maktlöshet. Det kan bidra till att bli 

bemött som ett “fall” framför en enskild individ. För att motverka den uppfattning samhället 

har om psykiska sjukdomar och kapaciteten hos dem med sådana kan man nyttja 

empowermentinriktade processer i arbetet med individerna. Att fokusera på resurser framför 

begräsningar eller diagnos präglar empowerment då det är viktigt att se vad varje individ 

klarar av utifrån dennes funktionsförmåga (ibid). 
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Arbetet med empowermentprocesser innebär att öka sitt handlingsutrymme. Det handlar 

också om att få bukt med emotionella känslor då det påverkar individens sociala position 

(Starrin, 2007). Utsatta eller marginaliserade grupper känner ofta skamkänsla eller rädsla. 

Känslor som kan uppstå på grund av upplevelsen att man inte är som “alla andra”. För att 

förändra sin situation behöver individer också förändra dessa emotionella känslor till något 

positivt exempelvis att känna sig stolta eller trygga. Det handlar om att lära sig leva med sin 

situation och bemästra vardagens svårigheter (Askheim, 2007). Detta genom att man som 

hjälpare ser den enskildes resurser, inte brister eller svårigheter med avsikt att individen ska få 

en förståelse och bli medveten om sin situation för att därefter utveckla förmågan att hitta de 

lösningar som behövs för att förändra situationen (ibid). 

Empowerment förutsätter kommunikation mellan hjälpare och individ för att motverka 

maktrelationer (Starrin, 2007). God kommunikation ses därmed som avgörande i socialt 

arbetet. Kommunikationen ska vara uppmuntrande och syfta till att öka individens 

delaktighet, känna trygghet, känslan av att bli sedd och tagen på allvar för att utveckla 

självtillit och självkänsla. 

3.2. Kommunikationsteori 

Kommunikation är en viktig del i det sociala arbetet då språket konstruerar meningar i sociala 

situationer (Payne, 2005). Kommunikationsteorin innehåller värderingar för det sociala 

arbetet bland annat när det gäller att lyssna på individerna och att fokusera på deras beteenden 

och erfarenheter. Teorin är användbar när det kommer till att förklara och förstå olika 

beteendemönster. Den avser att studera hur individen behandlar information från 

omgivningen och sedan väljer att hantera denna. Kommunikation är därför betydelsefullt i 

arbetet som boendestödjare och med psykiskt funktionsnedsatta. Kommunikation är en del av 

det sociala samspelet och därmed också mellan boendestödjare och individ. Ordval är 

betydelsefullt då ledande ordval kan få individer att fullgöra praktiska göromål. Vid 

boendestöd, där avsikten är att individen med hjälp av stöd och motivation ska utföra 

vardagliga sysslor, är därför ordvalen av vikt. 

Kommunikationsteorin kan även vara användbar när det kommer till att upprätthålla 

relationsmönster. Vilket kan ses som särskilt viktigt i relationen mellan boendestödjare och 

individ. Makt, identitet och attityder formas ur kommunikation, hur man uttrycker sig 

gentemot varandra speglar relationen mellan varandra. Kommunikationsmönster kan vara ett 



19 
 

uttryck för makt och underordning där kommunikationsteorin kan identifiera orättvisor, 

förtryck och ojämställdhet, enligt Payne (2005). Det är viktigt hur boendestödjare uttrycker 

sig för att frångå maktrelationen mellan boendestödjare och brukare, men också för att 

brukaren inte ska "tolka" informationen felaktigt. Inom vissa funktionsnedsättningar är ord 

och uttryck av stor betydelse. Viktigt i detta är även att komma ihåg att all kommunikation 

inte sker i verbal form. Det finns således en hel del icke-verbal kommunikation som kan säga 

minst lika mycket som den verbala. Kunskap om icke-verbala yttringar och verkan av dessa 

kan därför vara viktigt att förstå i interaktionen med andra människor (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007). För personer som har svårigheter att förmedla sig eller uppfatta verbal 

kommunikation så hamnar mycket av fokus hos den professionelle på att vara tydlig i det man 

förmedlar icke-verbalt och även en känslighet för att tolka icke-verbala uttryck. 

Kommunikationsteorier betonar att kommunikation är meningsskapande, ett sätt att integrera 

människor och bidra till sociala relationer. Med hjälp av kunskap om kommunikationsteorin 

och empowerment kan boendestödjaren främja samspelet med individen genom att man får en 

förståelse för individens beteende och därmed göra denne delaktig i vardags sysslorna (Bülow 

m.fl., 2012). 

 

4. VAL AV METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

4.1. Forskningsmetod 

Uppsatsen avser att undersöka intervjupersonernas upplevelser och livsvärld vilket gör att en 

kvalitativ ansats passar studien bäst (Kvale & Brinkman, 2009). En kvalitativ metod fäster 

uppmärksamheten på intervjupersonens egna uttryck, ord och meningsbeskrivningar för att 

därigenom försöka förstå och tolka intervjupersonens upplevelsevärld (Larsson, 2005). Den 

kvalitativa intervjun som metod förutsätter ett bra samspel mellan intervjupersonen och 

undersökaren, där empati hålls fram som en eftersträvad kunskap (ibid). Det en studie 

kommer fram till kan förstås som ett resultat av hur samspelet har fungerat. För att använda 

metoden åligger det som undersökare att inte gå in med en förutfattad mening eller 

förkunskap om ämnet som intervjun berör, samtidigt som undersökaren behöver vara påläst 

för att kunna föra en dialog med intervjupersonen under intervjuns gång. Larsson (2005) 

betonar vikten av att undersökaren är öppen och lyhörd för intervjupersonens egen 
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upplevelsevärld men även vara väl förberedd och ha teoretiska analysverktyg i bakhuvudet för 

att få en förståelse över det som sägs. 

Då det är intervjupersonernas upplevelsevärld vi haft för avsikt att studera, valde vi att hämta 

inspiration från ett fenomenologiskt perspektiv till uppsatsen. Det fenomenologiska 

perspektivet går ut på att beskriva hur människor upplever sin livsvärld utifrån vissa centrala 

teman (Kvale & Brinkman, 2009). Genom att se till intervjupersonernas perspektiv och 

upplevelser av ett visst ämne vill man förstå sociala fenomen. Den fenomenologiska ansatsen 

avser att få fram specifika beskrivningar, inte allmänna värderingar. Att beskriva framför att 

förklara eller analysera är det huvudsakliga (Ibid). Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervju vilket innebär att vi utgick från specifika teman med huvudfrågor. Frågorna behöver 

inte nödvändigtvis följa en viss ordning. En semistrukturerad intervjuform har öppna frågor 

och tillåter följdfrågor, vilket är ett sätt för intervjupersonen att utveckla sina svar (Ibid.) 

Vi har använt oss av en abduktiv strategi vilket är en kombination av induktiv- och deduktiv 

strategi (Larsson, 2005). Induktiv strategi utgår från empirisk fakta och låter 

intervjupersonens utsagor stå oemotsagda. Induktiv strategi kan riskera att bli förenklande. 

Utifrån en deduktiv strategi riskerar teoretiska perspektiv att bli deterministiska. En teoretisk 

tolkningsram ska inte tvingas på eller pressas över det empiriska materialet. Istället valde vi 

att tillämpa en abduktiv strategi, varmed empiriska beskrivningar kombineras med teoretiska 

resonemang (Larsson, 2005). Detta betyder att empirin kopplas samman med teorier och 

litteratur för att uppmärksamma olika mönster och därigenom få en förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

4.2.1 Sökprocess 

Vi har sökt forskning och litteratur genom databaserna Libris, Discovery, Web Of Science, 

Artikelsök, Google Scholar, ProQuest och SocialVetenskap. De sökord vi använt oss av är: 

psykisk funktionsnedsättning, psykiska funktionshinder, psychiatric disabilities, boendestöd, 

boendestödjare, empowerment, supported housing, assistance, kommunikationsteori och 

mental illness. Sökorden gav oss många träffar varpå vi valde att begränsa oss till forskning 

utgiven mellan år 2000 - 2013.  Inledningsvis sökte vi nationell forskning och valde då att 

söka avhandlingar på Libris. De avhandlingar vi valt ut är studier som är återkommande 

referenser i tidigare forskning. I Artikelsök fann vi en artikel som ledde fram till en 

avhandling vi valt att använda, samt ytterligare tre artiklar som kompletterar den forskning vi 
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funnit. I Discovery, Web Of Science och ProQuest sökte vi vidare för att se internationell 

forskning där vi bland annat hittade en engelsk avhandling samt ett par vetenskapliga artiklar 

som berör vårt ämne. Genom Google Scholar och SocialVetenskap hittade vi sedan ett flertal 

rapporter från Socialstyrelsen som är relevanta för studien. Vi fortsatte därigenom vidare på 

Socialstyrelsens hemsida för att ta del av ytterligare relevanta rapporter för studien. Den 

forskning som vi valt ut presenteras i kapitlet nedan. 

4.2.2 Urval och datainsamling 

Den urvalsprincip som vi baserat vårt urvalsförfarande på är ”typical case sampling” (Patton 

2002, s. 236). Urvalskriterierna utgjordes av att kunna uttrycka sig väl och ha erfarenhet av 

boendestöd. En nyckelperson som tillika är enhetschef, var behjälplig i urvalsprocessen. Ett 

missivbrev (se bilaga 1) med uppgifter om uppsatsens syfte och upplägg i stort utarbetades. 

Efter att nyckelpersonen tagit del av missivbrevet skickades det till några presumtiva 

intervjupersoner vilka förmedlats genom nyckelpersonens försorg. Därefter fick vi via vår 

nyckelperson kontakt med tre boendestödjare och tre brukare som vi sedan kontaktade och 

bokade tid och plats för intervjuer. I en ansats att motverka ojämlika maktrelationer mellan 

intervjuare och intervjupersonerna, föreslog vi att intervjupersonerna fick bestämma plats för 

var intervjuerna skulle ske. Detta för att intervjupersonen skulle vara omringad av en miljö 

som kändes trivsam och bekväm. Intervjuerna med boendestödjarna skedde i deras 

personallägenhet och intervjuerna med brukarna i deras respektive bostad.  

Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts, dels med personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som är beviljade insatsen boendestöd (3), och dels med personer som 

arbetar som boendestödjare (3). Inför intervjuerna genomfördes två testintervjuer för att 

försäkra oss om att frågorna fungerade. De två testintervjuerna som utfördes ingår inte i den 

befintliga datainsamlingen utan raderades då personerna inte uppfyllde urvalskriterierna. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide, med temana Boendestöd som insats, 

Hinder och möjligheter, Hjälp till självhjälp (se bilaga 2). Utöver frågorna i intervjuguiden 

ställdes följdfrågor. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefon. Materialet 

transkriberades därefter till text. Transkriberingen blev totalt 52 sidor med enkelt radavstånd 

för alla sex intervjuerna. Vi valde att transkribera tre intervjuer var, på grund av det 

begränsade tidsutrymmet. Under transkription gavs intervjupersonerna fiktiva namn. Vi har 
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valt att kalla boendestödjarna Stina, Johanna och Per, och brukarna för Willy, Lina och 

Gustav. Detta för att bidra till en stärkt konfidentialitet. 

Vi hade för avsikt att intervjua brukare först och därefter boendestödjare. Detta för att inte 

påverkas av boendestödjarnas svar eller syn på sitt arbete och brukarna inför intervjuerna med 

dem. Avsikten med det var att inte få för mycket insikt och eventuellt påverkas av förutfattade 

meningar. Detta önskemål framfördes till vår nyckelperson men kunde dock inte fullföljas då 

vi blev erbjudna intervjutillfällen löpande vartefter var och en av intervjupersonerna tackade 

ja. 

I resultatdelen, där vi citerar informanterna, har vi valt att ta bort vissa uttryck så som längre 

tveksamheter och “ah”, “öh”, “hm” etcetera. Detta för att få mer sammanhängande citat och 

därmed bidra till att göra dem läsvänliga. Vi har dock varit noggranna med att detta inte 

medför någon ändring av innehållet i informanternas utsagor. 

Att inkludera enhetschefen för boendestödsgruppen och biståndshandläggare som 

intervjupersoner var en första tanke. Valet att avgränsa mot en tydligare inriktning mot 

brukare och personal ska förstås mot en bakgrund av vår strävan att göra datainsamlingen 

hanterbar och minimera risken för att datainsamlingen blir för stor. Tidsutrymmet har också 

varit en avgörande orsak till avgränsningen. 

4.2.3. Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av en tematisk tolkande analysform (Holloway & Todres, 2003), 

indelad i sex steg; bekanta sig med data, inled genererandet av koder, identifiera teman, se 

över teman, definiera och sätt namn på teman och skriv fram texten. Först bekantade vi oss 

med data genom att på var sitt håll lyssna igenom samtliga intervjuer. På sätt och vis kan detta 

förstås som en kontroll, där vi kontrollerade det skriftliga materialet mot de inspelade 

intervjuerna, framförallt för att se hur och var våra uppfattningar om materialet varierade. 

Sedan lyssnade vi igenom materialet igen samtidigt som vi antecknade sådant som kom upp, 

vilket mest blev nyckelord (koder). Några av dessa koder benämnde vi som; makt, 

delaktighet, brukarens situation, egenvärde och hjälp till självhjälp. Vi markerade meningar 

och begrepp som påminde om varandra. 
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Även detta gjorde vi på varsitt håll för att sedan träffas och gå igenom våra egna och 

varandras kodningar och tematiseringar av data. Vi har även jämfört varandras tolkningar av 

citat, meningar och koder. Det är detta jämförande och resonerande utifrån våra enskilda 

analyser som i vårt fall motsvarar att ”se över temana”. Två teman som försvann under 

analysens gång var “Boendestöd som insats” och “Hinder och möjligheter”. Dessa teman 

upplevde vi som alltför smala och ersattes därför av “Behov av inkludering” och “Mötet 

mellan boendestödjare och brukare”. 

Analysen måste förstås som en gradvis process, där vi resonerat oss fram och tillbaka mellan 

olika möjliga tolkningar tills ett någorlunda konsensus kring temana uppstod. Temana 

definierades utifrån att textbitarna tycktes ha något gemensamt. Ett exempel på sådana 

kopplingar var att brukare och boendestödjare berättade om sina upplevelser om mötet mellan 

varandra. Detta formade temat: “Mötet mellan boendestödjare och brukare”.  Faktorer om hur 

psykiskt funktionsnedsatta framställdes under intervjuerna, ledde fram till temat “En sårbar 

grupp”. Temat “Behov av social inkludering” formades på liknande sätt. Då utifrån psykiskt 

funktionsnedsattas situation i samhället.  Textbitar som beskrev själva processen i 

boendestödets utförande tolkade vi som ”Hjälp till självhjälp”. De teoretiska begreppen 

empowerment och kommunikation var behjälpliga när vi sedan skrev fram texten. 

 

De teoretiska begreppen empowerment och kommunikation var behjälpliga när vi sedan skrev 

fram texten. 

4.2.4. Uppsatsens trovärdighet 

Validitet 

Vi ägnade en stor uppmärksamhet åt att bearbeta intervjuguiden för att på detta sätt försäkra 

oss om att formulera stora och öppna intervjufrågor. Detta för att underlätta för 

intervjupersonerna att formulera nyanserade och informationsrika berättelser. Att just täcka in 

det man har för avsikt att studera i sin studie, är ett sätt att uppnå en god validitet (Larsson, 

2005). Genom att vi använde oss av en semistrukturerad ansats kunde vi ställa följdfrågor, 

vilket också hände under intervjuerna (Ibid). Vid ett tillfälle ställdes frågan till en 

boendestödjare om hen upplever något utmärkande för personalgruppen denne är del av, och 
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fick till svar att flertalet arbetar som boendestödjare trots att de inte passar som det. 

Följdfrågan från intervjuaren blev då om hen upplever det som vanligt, följt av frågan om hen 

tror att det beror på brister i personlig lämplighet eller bristande kompetens. 

Även om vi hade förberett en intervjuguide som vi hämtade vägledning från, var vi öppna och 

nyfikna under intervjuerna och ställde följdfrågor. Vi såg det bland annat som vår uppgift att 

skapa utrymme för informanterna att ta plats för att bidra med sina berättelser. När 

informanterna berättade om olika episoder som de varit med om lyssnade vi aktivt och 

engagerat. 

En god validitet i en kvalitativ studie beror på forskarens förmåga att ställa frågor, teoretiskt 

tolka och ifrågasätta de iakttagelser som fångas upp under intervjun (Larsson, 2005). Så här i 

efterhand kan vi konstatera att det är svårt att lägga någon värdering i huruvida intervjuarens 

förmåga att ställa frågor var god eller mindre god.  

Reliabilitet 

Det kanske främsta argumentet för att en studie ska anses som reliabel är huruvida dess 

resultat kan framställas ånyo vid annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 

2009). Den grupp som brukare utgör är i största utsträckning heterogen, det vill säga att 

brukare inte ska förstås på ett homogent sätt. Dessutom kan dagsformen hos brukarna variera. 

Detta sammantaget talar för att liknande studier skulle kunna komma fram till ett helt annat 

resultat. Grovt sett är trots allt viss tendenser påtagliga i verksamheten och i mötena mellan 

brukare och boendestödjare, vilket talar för att ett liknande resonemang, kanske inte på exakt 

samma sätt, men att de centrala dragen skulle kunna överlappa varandra. 

Förändringar i kommunens riktlinjer påverkas av det politiska styret eller nya arbetsmetoder 

framtagna av verksamhetens närmaste ledning. Vår övertygelse säger oss att utarbetandet av 

handlingsplaner på olika nivåer i verksamheten kan göra skillnad.  Detta kan vara exempel på 

aspekter som kan bidra till att framtida undersökning med liknande upplägg skulle komma 

fram till resultat som avsevärt skiljer sig från denna uppsats. 

Generaliserbarhet 
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De resultat som vi kommit fram till i uppsatsen kan inte per automatik generaliseras till att 

gälla även för den övriga delen av befolkningen. Detta beroende på att vi genomfört en 

kvalitativ studie (jfr Kvale & Brinkmann 2009). Vår avsikt är istället att sprida uppsatsen 

inom socialtjänstens verksamhetsområde för boendestöd. Förhoppningen vi har är att vår 

studie ska kunna fungera som utgångspunkt för fortsatt förundran och reflektion kring 

insatsen boendestöd och dess framtida utformning. Det är inte helt otänkbart att brukare, 

boendestödjare och tjänstemän samt politiker på olika nivåer kan känna igen i sig i 

informanternas berättelser och även i det vi kommer fram till i uppsatsen. Som 

inspirationskälla kan uppsatsen förhoppningsvis bli ett viktigt bidrag för fortsatt navigering 

kring olika frågor som berörs i insatsen boendestöd. 

4.2.5. Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra forskningsetiska huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera intervjupersonerna om studiens 

syfte. Det innebär också att intervjupersonerna ska vara väl informerade om att deltagande är 

frivilligt och att det som framkommer i datainsamlingen endast kommer att användas i studien 

och inget annat (ibid). Detta uppfylldes i och med att vi kontaktade enhetschefen för 

boendestödsgruppen och informerade om studiens bakgrund och syfte. Därefter fick vi ett 

godkännande från hennes sida att utföra studien. Vi skickade sedan ut ett missivbrev till de 

potentiella informanter som enhetschefen föreslagit. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (ibid). Detta uppfylldes i och med att intervjupersonerna fick ta del av 

informationen i missivbrevet och därefter ge sitt samtycke till att delta i studien. I 

missivbrevet och även muntligt inför respektive intervju informerades intervjupersonerna om 

att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande, utan att behöva motivera detta. 

Deltagandet ska således förstås som helt frivilligt. 
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Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om intervjupersonerna som framkommer 

under intervjuerna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (ibid). Detta innebär att 

alla personuppgifter som framkommer ska förvaras så att ingen annan än vi som utför studien 

kan ta del av dessa. Under transkription en av de inspelade intervjuerna till utskrifter 

avidentifierades informanternas identiteter. Detta för att säkerställa informanternas 

anonymitet i studien. Informanterna gavs fingerade namn i resultatdelen. Därmed bedöms 

konfidentialitetskravet vara uppfyllt. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att informationen som framkommer under studien endast får 

användas för forskningsändamål (ibid). Efter att uppsatsarbetet avslutats kommer vi radera all 

ljudupptagning som skett i samband med intervjuerna. Insamlade data ska uteslutande 

användas i uppsatsarbetet, vilket betyder att nyttjandekravet bedöms vara uppfyllt. 

4.3. Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ metod, då den är mest lämpad för att beskriva sociala relationer och 

processer med anknytning till informanternas livsvärld (jfr Larsson, 2005). En nackdel med 

kvalitativ metod är att denna försvårar möjligheten att presentera ett allmängiltigt svar. Dock 

var inte vår huvudsakliga uppgift att försöka generalisera det undersökta fenomenet, utan att 

söka djupare insikt i komplexa sammanhang och processer, vilket metodlitteraturen beskriver 

som just en av möjligheterna med ansatsen (jfr Kvale, 2009). Valet att hämta inspiration från 

ett fenomenologiskt perspektiv har sin grund i en önskan att få tillgång till informanternas 

livsvärld. Den fenomenologiska ansatsen bidrar till att öka forskarens eftertanke, och bli mer 

ödmjuk så att risken att utgå från förutfattade meningar om intervjupersonen eller det aktuella 

fenomenet minskar. Vi är inte helt säkra på i vilken grad vi lyckats med detta. Vi lämnar det 

till läsaren att själv avgöra. 

Genom att vi använde oss av semistrukturerade frågor tilläts intervjupersonerna berätta 

relativt fritt om sina erfarenheter och upplevelser utifrån vissa teman. Hade frågorna haft en 

mer sluten karaktär misstänker vi att informanterna eventuellt hade kunnat känna 

förväntningar på att svara på specifika sätt. Med vår noggranna granskning av intervjuguiden 
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inför intervjuernas genomförande är vår förhoppning att detta till större del kunde undvikas. 

Semistrukturerad ansats medför att intervjupersonen till stor del själv kan avgöra vad och hur 

denne väljer att berätta om händelser. 

Informanternas berättelser om de livsvärldar som omger dem ser vi framförallt som ett 

resultat av subjektiva upplevelser. Givetvis måste det finnas ett spår av något objektivt i detta. 

Istället för att hålla isär och separera vad som framstår som å ena sidan subjektivt och å andra 

sidan objektivt utforskar vi hur kopplingarna däremellan kan förstås. Durkheim (1956) har 

sagt att det finns något mellan vetenskap och konst, en mellanform som han kallar praktisk 

teori – där reflekterar man över handling, dess betydelse och värde samt om praktiken är i 

behov av att ändras eller inte. 

I uppsatsarbetet är det framförallt ett vetenskapsteoretiskt förhållningssätt som vi försöker 

förhålla oss till. Kvale (2009) skriver att kvalitativ metod ibland kan påminna om konst. Vår 

övertygelse säger oss därför att något objektivt, om än bara så lite, troligtvis ingår i 

informanternas livsvärld. Det är detta lilla som gör det möjligt att känna igen oss i brukarnas 

och boendestödjarnas berättelser. 

 

5. Resultat och analys 

I resultatkapitlet kommer vi att presentera den datainsamling som framkommit genom 

intervjuerna tillsammans med en analys. Vi har delat in materialet i fyra teman; ”Mötet 

mellan brukare och boendestödjare”, ”En sårbar grupp”, ”Behov av social inkludering” och 

”Hjälp till självhjälp” som avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. Till vår hjälp 

att analysera materialet har vi använt oss av två teoretiska begrepp, empowerment och 

kommunikationsteorin. Intervjupersonerna har fått fiktiva namn där brukarna benämns som 

Lina, Willy och Gustav, och boendestödjarna för Stina, Per och Johanna. För att underlätta för 

läsaren har vi valt att under varje tema presentera resultatet av boendestödjarnas utsagor först 

och därefter presenteras brukarnas. 

5.1. Mötet mellan boendestödjare och brukare 
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Boendestödjarna Stina och Per betonar att det är betydelsefullt att skapa förtroende och en 

god relation med brukarna, vilket också ses som betydelsefullt enligt tidigare forskning 

(Topor, 2010). Relationens och samarbetets utformning är viktigt, inte minst för att 

möjliggöra delaktighet. Delaktighet är betydelsefullt för att boendestöd ska fungera utifrån 

vad som är avsikten med insatsen. Per berättar att “… det är viktigt med förtroende för annars 

skulle de aldrig släppa in en, om dom inte kände förtroende för en.” Stina beskriver att 

förtroende skapar möjligheter i mötet med brukaren “... har man förtroende kan man ju göra 

det mesta med brukarna, och säga det mesta utan att de tar illa upp och dänger igen dörren 

och man får inte komma mer.” 

I mötet som sker mellan boendestödjare och brukare vid utförandet av boendestöd, berättar 

boendestödjarna Stina, Per och Johanna att det är viktigt att känna till målgruppens olika 

diagnoser. Detta för att veta hur de kan skilja sig åt och vad som utmärker var och en, för att 

kunna bemöta och hantera varje enskild individ. Stina berättar att det är viktigt att vara 

närvarande och vara en duktig människokännare i arbetet med psykiskt funktionsnedsatta: 

“Eftersom vi jobbar mycket med asperger och så är det ju väldigt viktigt att känna sig för och 

veta. Att kunna lägga sig på rätt nivå och veta hur människan fungerar.” Per berättar vidare 

att: “Det är viktigt med formell kompetens för att förstå hur brukare med olika diagnoser 

fungerar.” Per berättar att i kommunen där han är anställd vid, numera kräver minst 

undersköterskeutbildning för att bli anställd som boendestödjare. Per, Johanna och Stina 

berättar att de anser att det är viktigt med rätt utbildning i arbetet som boendestödjare för att 

kunna utföra boendestöd på ett bra sätt, men att erfarenhet och personlighet väger tyngre. 

Johanna berättar att “… oavsett vilken utbildning du har, så är det ju inte säkert att du är 

lämpad för det yrket.” Boendestödjarna berättar att personlig lämplighet konkret kan handla 

om att kunna ”läsa av” situationer hos brukare, det vill säga den aktuella dagsrytmen. Ett stort 

mått lugn, empati och att vara trygg i sig själv hålls också fram som viktiga egenskaper. 

Lyhördhet och förståelse för andra människor är en tillgång, inte minst i etablerandet av 

förtroendefulla relationer. Johanna sammanfattar vad det handlar om i termer av att “ha 

hjärtat på rätt ställe.” 

“Det kan fungera jätte bra med brukare som vi har, sen kan det gå tre veckor och så öppnar 

dem inte. Då är man tillbaka på ruta ett igen, och det är ju så det fungerar. En kollega sa till 

mig att ´det är fan hopplöst´. Fast det är ju vårt jobb att plocka upp dem och börja om igen. 



29 
 

Och ramlar de ner så är det bara att börja om. Tycker man att det är hopplöst ska man inte 

jobba med dem.” 

I citatet ovan, antyder Stina att arbetet hos en brukare kanske aldrig blir “färdigt”. Boendestöd 

kan handla om att stötta brukare genom både toppar och dalar, under hela livet. Enligt Stina 

förekommer det ibland att brukare har boendestöd i resten av sina liv. Utifrån att boendestöd 

kan förstås som en långvarig process föreställer vi oss att förtroende inte ska uppfattas som 

något ”man har” eller ”inte har”, utan förtroendet måste ständigt återerövras. 

En annan faktor som ses som betydelsefullt i arbetet med boendestöd är kommunikation i 

olika former. Att ha förmågan att lyssna till individen och ha ett fokus på dennes beteende och 

en förståelse för de erfarenheter denne har (Nilsson & Waldemarsson 2007), ses som 

betydelsefullt. Har du som boendestödjare inte en observationsförmåga i att tolka och tyda de 

signaler brukarna sänder ut i form av det de säger eller förmedlar genom sitt kroppsspråk, är 

risken stor att detta leder till svårigheter i arbetet (jfr Payne 2005, Bülow m.fl. 2012). 

Kommunikation är också betydelsefull i den meningen att boendestödjare stöttar och 

motiverar brukare till att få självförtroende och stärka sin självkänsla. Detta är betydelsefulla 

inslag i empowermentprocesser (Starrin, 2007). 

Stina berättar att utförandet och planeringen av boendestöd förändrats då brukarnas behov 

över tid har förskjutits gradvis mot en alltmer krävande riktning: 

“Från början var ju boendestöd ganska enkelt arbete, men det har ju ändrats. Nu är det 

mycket psykiatri, och de är ju ganska svåra [brukare]. Vi har ju många med dubbeldiagnoser, 

ofta är det ju inte bara Asperger utan det är kanske något mer som ligger i det och det gör ju 

att det krävs mer.” 

Stina antyder att brukarna ska förstås som en mångfacetterad målgrupp. Detta kräver givetvis 

mer vid planering och genomförande av boendestöd. Innebörden av boendestöd tycks därav 

variera över tid, vilket gör det viktigt att ha förståelse för olika diagoner samt ha kunskap om 

hur psykiska funktionsnedsättningar kan utveckla sig, genom rätt kompetens och personlig 

lämplighet (Rask 2007, Aubry m.fl. 2005). 

I brukarnas berättelser om hur boendestödjare ska vara hålls betydelsen av att agera ”vanliga 

personer” fram som viktigt. Lina säger att hon: ”… gillar när folk pratar så det inte blir 
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såhär tyst och konstigt”. Dessutom ska boendestödjare vara ”snälla, pigga och glada”, säger 

Gustav. Vår uppfattning är att Gustav och Lina håller fram relationens- och samarbetets 

utformning som centrala kvalitéer i insatsen boendestöd. 

5.2. En sårbar grupp 

Informanternas utsagor handlar många gånger om brukarnas situation. Även om situationen 

inte ska förstås som given, har vi tolkat det framförallt boendestödjare ger uttryck för som 

tecken på sårbarhet: ”... för våra brukare är ju vi oftast de enda som de har. De har liksom 

ingen annan. Vissa har ju inte ens anhöriga. Så kan inte vi hjälpa dem så kan ju ingen hjälpa 

dem nästan.”(Stina) 

I Stinas uttalande ovan använder hon orden ”… de enda som de har…” vilket tolkas som 

tecken på omfattande sårbarhet. Med orden:, ”Vissa har ju inte ens anhöriga…” antyds att 

boendestödjare ibland kan fungera som brukares länk ut i samhället i övrigt  Utifrån vår 

tolkning skapar detta också tämligen starka beroendeförhållanden. Stina säger även att 

brukarna är “tacksamma” och samtidigt “beroende av den hjälp de får” samt att brukarna 

“inte vill vara till besvär” och att de “ogärna vill klaga”. Stinas uttalanden antyder att 

boendestöd konstruerar beroende. Att vara i en beroendeställning kan också innebära att vara 

sårbar eller utsatt. Stina fortsätter att berätta: 

“… som boendestödjare har man ju en otrolig makt. Tyvärr kan jag ju säga. För man jobbar 

med människor som dels tycker att man är snäll som kommer och snäll som ställer upp. Och 

det är så otroligt lätt att det blir maktmissbruk. För de skulle aldrig tjalla eller säga 

någonting förrän det har gått ganska långt.” 

Ovanstående uttalande från Stina antyder att det råder en obalans mellan brukarnas och 

boendestödjarnas positioner, en obalans som kan inkludera beroende, men Stina formulerar 

detta i termer av maktrelationer. Frågan är om den makt människor besitter över andra är den 

största risken för maktmissbruk, eller om insikten om den makt människor har är en större 

risk? Det förstnämnda är givetvis en förutsättning för att våld och maktmissbruk existerar, 

medan insikten om sin egen makt kan ses som en förutsättning för att vrida och vända på 

förhållandena tills dessa blir framträdande i form av möjligheter. 
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Samtidigt är olikheter människor emellan grundläggande - vi är inte lika - och ibland 

tillräckliga för att makt ska uppstå. Makt är dessutom inte beroende av att någon utövar den, 

utan inbegriper en möjlig potential att få som man vill (Skau, 2007). Med hänsyn till detta kan 

obalansen i maktförhållanden mellan boendestödjare och brukare i vissa situationer, där 

spänning uppstår tolkas som en spricka eller en svag krackelering i ett annars slutet mönster. 

Förutsatt att brukare och boendestödjare tar plats och träder in i denna spricka kan de där 

”inifrån” öppna upp möjligheter till omförhandling och därmed också omvandling av värden 

och idéer, vilket i en förlängning får betydelser för brukares livssituation. 

Maktmissbruk, som Stina uttrycker det, kan förstås på flera sätt. Social exkludering kan 

tillexempel förstås som ett resultat av just maktmissbruk. När boendestöd utformas så som 

Stina berättar att det gör, kan relationen mellan brukare och boendestödjare i bästa fall liknas 

vid ett brobygge – ut i samhället. I sämsta fall havererar bron varpå brukarens kontakt med 

omvärlden omintetgörs, vilket måste förstås som ett exempel på social exkludering (jfr 

Young, 1990). Att gruppen psykiskt funktionsnedsatta ses som socialt exkluderade framträder 

även i tidigare forskning (Corrigan, 2004). 

“All personal går ju inte till alla brukare, och där har vi ju också ett dilemma. Det beror på 

hur man är, man kan ha sagt fel ord eller man kan ha klampat in eller ha gjort för mycket fel 

och då får man inte komma tillbaka.” (..) Du måste vara det [lyhörd och känslig]. Du måste 

tänka på att det är ju deras hem vi är i” (...) “Ibland måste man nästan vara lite dum. Det 

beror ju på var man säger för mening. Vissa är som barn, man får lägga fram det på det 

viset.” 

Johanna berättar i citatet ovan att det är viktigt att tänka på hur man agerar och kommunicerar 

med brukare. När brukare blir bemötta som “fall” innebär det att deras tidigare sårbara 

position befästs ytterligare. Att ta hänsyn till funktionsnedsättningen är viktigt i bemötandet, 

men inte utan att erkänna brukarens som människa och person. För att motverka den över- 

och underordning som går att skönja i informanternas uttalanden blir kommunikationen och 

språket viktiga verktyg ( jfr Payne, 2005). 

Helt maktlösa upplever dock inte brukarna sina situationer. Brukaren Gustav berättar att 

ibland kan han; låta bli att öppna dörren för boendestödjarna: “Det är inte vem som helst som 

får komma in till mig”, säger Gustav. Gustavs agerande har vi tolkat som uttryck för 

maktdemonstration eller protest riktad mot de begränsande förhållandena han lever i. Den här 
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sortens episoder hjälper till att visa på hur viktigt det är med eftertanke och reflexion kring 

hur boendestödjare uttrycker sig och kommunicerar med brukarna, för att de ska må bra. Det 

ligger en stor utmaning i att som Askheim (2007) antyder, omvandla situationen och 

sammanhanget till brukarnas fördel. 

Berättelsen nedan visar på hur brukaren Lina upplever sin situation där man å ena sidan kan 

tolka en känsla av hopplöshet hos henne, då hennes möjligheter att driva sina idéer, 

önskningar och ambitioner vidare har begränsats samtidigt som hon själv anser sig klara av 

detta. Nedan berättar hon om episoden: 

”Jag började där [på gymnasiet] och så gick jag där i några veckor. Men så blev jag typ 

utslängd eller vad man ska säga.. i december. De [lärarna] sa att ‘... vi tror inte att det här 

passar dig. Du borde gå till en folkhögskola eller någonting istället´. Bara sådär.” 

Lina berättar att hon hade möjlighet att påbörja gymnasieutbildning på annan ort, men trodde 

samtidigt inte att hennes betyg skulle räcka till för det program hon önskade. Hon säger att 

hon därför tänkte läsa upp vissa betyg för att få tillgång till utbildning: 

“Men jag orkade inte hålla på för då skulle jag behöva gå upp jätte tidigt varje morgon och 

åka buss å sådana saker som gjorde att jag inte ville det. Så jag tänkte att jag skulle vänta ett 

år. Några veckor senare fick jag reda på att dem har ändrat intagningssystemet till 

gymnasiet. Nu är det inte det här med poäng utan ett visst antal ämnen. Och då kommer jag 

inte in på någonting för jag hade fyra betyg.. Sen ville jag plugga upp betygen så att jag 

skulle komma in på typ samhälle eller ekonomi [två gymnasieprogram]. Då sa de att ´De 

flesta kommer ju hit för att plugga upp sina betyg i svenska, engelska och matte så vi har inte 

så mycket mer att erbjuda´. Så då fick jag ingen möjlighet att plugga upp mina betyg. Jag 

har...inget intresse överhuvudtaget till att läsa ett praktiskt program. Jag vet att det brukar 

vara så att när folk är skoltrötta eller har lite sämre betyg eller har svårt i skolan, då ska de 

gå ett praktiskt program. Men för mig är det verkligen tvärtom. Då ska jag ut på praktik, då 

har jag hellre tusen miljarder läxor i veckan.” (...)“… alltså jag är inte dålig i skolan, för de 

två ämnen jag har betyg i, engelska och matte, har jag A [högsta betyg] i, och jag skulle fått 

ett A i historia om jag hade kunnat läsa klart den kursen. Så då känns det liksom lite onödigt 

när jag har kompisar som precis klarar godkänt och så har de alla sina betyg, och jag skulle 

kunna sitta med A i nästan alla ämnen.” 
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I citatet ovan berättar Lina om en episod när hon blev “utslängd” från ett gymnasieprogram. 

Vid ett senare tillfälle förväntade sig inte skolan att hon skulle ”klara av” sin utbildning. 

Istället för det teoretiska program som hon sökt sig till rekommenderades hon att gå ett 

praktiskt program. Detta gick emot hennes egna ambitioner. Att som i Linas situation, 

“inneha” en brukarposition innebär återkommande brottningsmatcher med begränsade 

samhällsresurser. I episoden ovan, tilldelas Lina en given identitet, vilken inte 

överensstämmer med hennes egen självbild. Att “ha” en klientroll kan innebära att brottas 

med begränsade tillgångar (Husom Loken, 2007), som i Linas fall att bli tilldelad en identitet. 

Lina ger uttryck för känslan av viss hopplöshet att slutföra sina gymnasiestudier utan 

möjlighet till någon form av anpassad studiegång. Möjligen är Linas tvetydighet därmed ett 

resultat av sänkt självtillit orsakad av skam (jfr Starrin, 2007). I detta kan man tänka sig att 

Linas tillit till sig själv fick sig en törn och skapade en känsla av skam i att inte höra hemma 

någonstans i skolans värld trots sina försök. Uppfattningen är dock att Lina visar både på en 

vilja och både en förmåga att klara av gymnasiet med goda resultat, förutsatt att rätt stöd och 

möjligheter erbjuds. Detta då hon också reflekterar över sin förmåga till att få höga betyg i 

olika ämnen. Som vi tolkar situationen har det uppstått ett stort glapp mellan å ena sidan 

Linas självförståelse och å andra sidan den identitet skolan tilldelat henne. Det är just därför 

som vi tolkar händelsen som ett konkret exempel på social exkludering. 

När skolan bedömde att hon inte klarade av den utbildning hon sökte sig till, utan antogs göra 

på ett annat förutbestämt sätt, utgår skolan från en på förhand given norm om vad som är bäst 

för Lina. Indirekt bidrar detta till att hålla Lina borta från möjligheter till utbildning och i en 

förlängning även från tillgång till ett framtida jobb. Lina fick frågan om hon tror att hon 

kommer slutföra gymnasiet någon gång: “Alltså jag hoppas det. Jag vill det. Men… jag vet 

inte.. det beror på.. om jag får.” Att undanhålla gruppen funktionsnedsattas tillgång till 

utbildning och därmed personlig utveckling måste ses som en social konstruktion av 

sårbarhet, vilket i en förlängning bidrar till social exkludering. 

I brukarnas berättelser finns fler exempel på sociala konstruktioner av sårbarhet. Sårbarhet är 

ett begrepp över hur vi tolkar att både brukarna och boendestödjarna upplever brukarnas 

situationer. Willy berättar om en händelse när kommunen flyttade honom till en annan 

lägenhet. Det motiv som angavs var bättre tillgång till stöd från annan omsorgspersonal i 

samma hus: 
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“Jag kallar det här för containern för jag är totalt uteliggare nu. Det är som att leva i ett tält, 

för elementen är det ingen riktig värme på. Det blir inge’ varmare till vintern heller” (...) 

“Jag hade så fin lägenhet i Blåudden, sen blev ja’ lurad hit å det var inte så bra.. Jag har 

inga gardiner..Jag hade en varm lägenhet, och så var det gruppbostad under.. å så flyttade de 

till Vitudden och då tyckte de att jag skulle flytta hit för att jag skulle få nån slags hjälp 

liksom. Det ångrar de ju nu.. och Greta [kommunal tjänsteman] säger ju att ´aldrig i livet´ att 

jag skulle gått med på den här flytten om jag visste vilket elände det skulle bli, jag har ju 

aldrig haft ett sånt elände.” 

Willy ger uttryck för ett kraftigt missnöje. Han har blivit tilldelad en lägenhet som han inte 

trivs i och saknar möjlighet att flytta på egen hand. Gustavs, Linas och Willys berättelser kan 

tolkas som uttryck för begränsad tillgång till inflytande över det de gör i vardagen och över de 

villkor som bidrar till att forma det de gör (jfr Young, 1990). För att stärka sitt inflytande över 

de villkor som bidrar att forma gruppen funktionsnedsattas situation behöver gruppen snarare 

mötas med möjligheter än återkommande hinder. 

Att “vara” brukare kan också innebära känslan av att vara utomstående i relation till en grupp 

som man i sann sociologisk och mänsklig mening anser sig tillhöra (Husom Loken, 2007). 

Med andra ord måste detta betyda att brukarna känner sig exkluderade. Insatser riskerar också 

i en förlängning att bli kontraproduktiva och därigenom snarare befästa än bidra till att 

omvandla brukarnas begränsade förhållanden, när de utformas på ett förenklat sätt. Den här 

sortens åtgärder befäster exkluderingstendenser istället för att tvärtom. Om vi vänder på 

fenomenet social exkludering, så att social inkludering blir framträdande, hur skulle social 

inkludering kunna förstås med utgångspunkt i gruppen psykiskt funktionsnedsatta. 

5.3. Behov av social inkludering 

Utifrån vad som framkommit under intervjuerna med såväl brukare som boendestödjare kan 

vi tyda brukarnas behov av social inkludering. Genom berättelserna nedan följer exempel på 

hur brukarna själva uppfattar sina situationer. Vår tolkning är att Gustav och Willy ser sig 

själva som inkluderade i samhället trots att de många gånger fått tampas med hinder som vi 

presenterat i tidigare teman. Vi ser att framförallt Willys berättelser präglar just detta tema då 

det tydligt framgår hans behov av att vara socialt inkluderad och hur det sedan får honom att 

må. 
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”Jag är mycket engagerad i country-klubben. Jag sitter med i styrelsen för en stor 

countrytidning, en av de främsta i Europa. Senaste årsmötet hade vi i min lägenhet.” (...) Sen 

sitter jag och är social och dricker kaffe med busschaufförerna på bussdepån. (...) Jag brukar 

få sådana här biocheckar när jag hjälper chaufförer också.” 

Willy berättelse ger en bild av att han har ett aktivt liv, med inslag av musik, bio och bussar. 

Willys berättelse kan tolkas som uttryck för att han känner sig socialt inkluderad i flera 

gemenskaper. Willy har under lång tid odlat sina intressen för buss och musik, och ser stora 

fördelar i det. Willys mångåriga intresse för bussar och busstrafik har gjort att han sökt 

kontakt med busschaufförer och andra inom bolaget. Willys kontaktsökande har tagit sig flera 

uttryck, bland annat har han dokumenterat den lokala busstrafikens historia i en bok som 

publicerats. Bussbolaget har visat sin uppskattning på flera sätt: “Jag har blivit inbjuden att 

vara med på busschaufförernas julbord.” Willy har också ett särskilt busskort, om än 

tidsbegränsat, som berättigar till fria resor med bolagets bussar inom kommunen. 

Ibland kan det vara så att brukare nås av tillgång till fler kommunala insatser, vid sidan av 

boendestöd. Gustav berättar att han får stöd av ledsagare (en insats som beviljas enligt LSS). 

Ledsagaren följer Gustav till olika evenemang: ”Hockey och bandy. Ja, nån slags idrott. 

Ledsagaren brukar följa med in på matcherna.” Väl på plats, berättar Gustav att han träffar 

kompisar som delar hans intressen. Ledsagaren måste betraktas som en viktig förutsättning, 

hävdar vi, för att Gustav ska kunna delta i aktiviteter och träffa personer, vars intressen de 

delar. Att känna gemenskap och samhörighet med andra personer bedömer vi som ytterligare 

ett exempel på vad social inkludering kan innebära och berättelserna tyder på att brukarna inte 

upplever sina livssituationer som helt exkluderade från samhället. 

Detta kan man även tolka då brukarna gärna berättar om personliga kapaciteter och den 

altruistiska roll de kan ha för andra. Med andra ord säger detta emot tidigare illustrationer av 

omfattande hjälpbehov, beroende och sårbarhet. Vår tolkning är att denna motsägelse ska 

tolkas som ett konkret exempel på den bakomliggande komplexiteten som brukares liv ska 

förstås som en ingående del av. Brukarnas berättelser utgår från egna upplevda händelser, inte 

direkt kopplade till insatsen boendestöd och dess arbete med att stärka brukare i en 

självständig riktning. Det handlar snarare om situationer utanför boendestödet. Om dessa 

händelser kan betraktas som en följd av boendestödet eller inte, får vi låta vara osagt. 
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Vi har tolkat Willys berättelse om kontakterna med bussbolaget och boken som ingående 

delar i en empowermentprocess. Empowerment ska förstås som en process där målet är att 

individen ges sådant stöd att denne kan bemästra olika hinder som motverkar egenmakt, och 

därmed skapa ett ökat självförtroende och förhöjer den egna förmågan (Renblad, 2001). 

Genom detta ökar, enligt Payne (2010) individers förutsättningar att uppnå deras livsmål. För 

Willys del kan man se det som att hans intresse för busstrafiken fått honom att söka kunskap 

om det mesta som handlar om detta ämne. Med kunskap om ett ämne kan man tänka sig att ett 

ökat självförtroende kring detta följer. Willy har därmed kunnat söka sig till en miljö 

(bussbolagets lokaler) där hans kunskap bör vara uppskattad, vilket förmodligen varit 

ingången till att han inkluderats i bussbolagets personalgrupp. Det intresse som Willy sedan 

länge haft har alltså inte enbart resulterat i en utgiven bok om den lokala busstrafikens 

historia, utan exemplifierar även delar i den process som utgör empowerment. 

Det är när Willy får frågan om han känner sig delaktig i boendestödets utförande som han 

berättar att han ibland blir anlitad av bussbolaget, som stöd för nya chaufförer: 

“Jaa, de hjälper ju mig ibland så det är ju ett stöd.. och jag är ett stöd ibland för 

busschaufförerna då de ska köra en ny linje, så det hittar hit och dit.. när det är nya 

chaufförer som inte kört den linjen så kan de skicka ut mig ibland.” 

I detta uttalande ovan antyder Willy vad ömsesidig solidaritet i praktiken kan betyda. Willy 

fyller en funktion för andra, bussbolaget behöver honom. Att bussbolaget är beroende av 

honom är kanske att överdriva, men till en viss del. Emellanåt åker Willy och fikar med 

chaufförerna. Ibland händer det att även annan personal i bussdepån följer med. Vi konstaterar 

att sårbarhet ibland tenderar att sporra personer till att driva egna idéer och ambitioner vidare. 

5.4 Hjälp till självhjälp 

Boendestödjarna säger att boendestöd ska ses som en process och ett ständigt blivande där 

avsikten är att åstadkomma självhjälp, Per berättar: 

“Första gången man kommer till en brukare har handläggarna oftast gjort som en grej [ett 

biståndsbeslut] där det står vad man ska göra. Sedan får man presentera sig och berätta lite 

vad boendestöd är för något då, vilka villkor [som gäller]. Sen bygger man på med 

arbetsbeskrivningar, hur man ska arbeta. Sen får ju brukaren vara med och godkänna. Om de 
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tycker att något är konstigt får de ändra på det” (...)”Sen fortsätter man bygga upp den där 

relationen, man lär ju känna varandra mer och mer. Ibland får man ändra successivt [i 

arbetsbeskrivningen]. Ta bort saker som dom kanske fixar” (...) “Man kanske kan minska ner 

tiden vartefter och tillslut kanske personen inte behöver ha boendestöd.” 

Här finns med andra ord ett utrymme för delaktighet, något boendestödjarna också lyfter fram 

som betydelsefullt att sträva efter: “.. .redan vid planeringen tycker jag att det är viktigt att 

brukaren själv är med på tåget”, berättar Johanna. Arbetsbeskrivningar som utformas i 

samråd med brukaren, ska sedan mynna ut i självhjälp. I Pers berättelse antyds vikten av att 

som boendestödjare släppa in brukaren i utförandet. Om delaktighet uteblir, hävdar Lindström 

(2011) att det finns en risk för stagnation i brukarnas personliga utveckling. Därmed 

förhindras brukare att genomföra aktiviteter som för dem skulle ha kunnat framstå som 

meningsfulla i vardagen. För att åstadkomma självhjälp är det av viktigt, enligt 

boendestödjarna, att ha individen i fokus. Vi har tolkat detta som uttryck för delaktighet, 

vilket vi hävdar ska ses som centralt i såväl boendestöd som empowermentprocesser. 

Empowermentprocessen innebär genom boendestödet att tillåta brukaren vara delaktig i de 

praktiska sysslor som rör brukaren. Genom delaktighet är avsikten att brukaren ska stärkas för 

att denne i en förlängning ska känna att han eller hon har möjlighet att avgöra det som rör sin 

livssituation. Sätts inte individen i fokus är det svårt att tillämpa empowerment processen i 

arbetet då möjligheten till att uppnå självhjälp begränsas. 

“Jag tycker att det är viktigt att brukaren själv är med på tåget. Att man inte sitter och 

planerar för dem, utan att de själva får komma med invändningar “ (... )”... jag tror det är 

svårt att få dem aktiva om dem inte, om man bara kör över dem liksom. å bestämmer grejer 

över huvudet, för det är de som van med tycker jag.” 

Stina säger att hon tycker det är betydelsefullt med självhjälp, vilket vi hävdar också ska 

relateras till empowermentprocessen där brukarnas kapacitet och resurser samt personliga 

styrkor ska erkännas och bejakas. Den process som empowerment innebär syftar till att 

brukaren ska uppnå tillgodosedda behov. För att lyckas tillgodose dessa behov behöver 

brukaren stöttning i att identifiera vilka möjligheter som kan bidra till detta, en stöttning som 

ges av den professionelle (Payne, 2010). Detta förutsätter att boendesstödet utformas på ett 

sådant sätt att det kan ses som en ingående del i “hjälp till självhjälp” (jfr Lindström, 2011). 

Boendestödjarens besök bidrar ofta till att brukaren ifråga tar initiativ och därmed också tar 
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itu med dagen, berättar Per. Stina resonerar på liknande sätt, när hon säger att 

boendestödjaren ofta fungerar som en “startknapp”: 

“Ofta är det så att när vi kommer innanför dörren så är det som en startknapp, då sätter dem 

igång och gör det dem ska; bokar tvättid, tar fram dammsugaren och så. Det händer 

ingenting innan vi kommit men när vi kommer sätter de igång av sig själv.” 

Boendestödjarna berättar att deras strävan är att stötta brukarna med det de behöver hjälp 

med, snarare än att göra sysslorna åt dem: “Jag tror det är svårt att få dem [brukarna] aktiva 

om man bara kör över dem, och bestämmer saker över deras huvuden”, säger Stina. Stina 

betonar vikten av att inte ”köra över” brukarna. När brukare inte släpps in och görs delaktiga, 

utan snarare ”körs över” tenderar boendestöd som insats att bli kontraproduktivt och därmed 

motverkas dess syften. 

Avsiktligt brukar inte boendestödjarna göra mer än vad som är nödvändigt hos brukarna, 

berättar de. Detta kan dock skilja sig inom personalgruppen, vilket enligt boendestödjarna blir 

problematiskt: “Det ska ju inte vara någon hemtjänst, men ibland blir det mer hemtjänstaktigt 

och det är det vi inte ska syssla med. Men det blir tyvärr så ibland. Vi ska ju vara deras stöd, 

med bakbundna händer.” Tar boendestödjaren över, då infinner sig risken att insatsen blir mer 

som hemtjänst än boendestöd. Detta hävdar vi kan bidra till att försvåra hjälp-till-självhjälps-

processen. Denna problematik har även Socialstyrelsen (2010) lyft i en rapport där de skriver 

om boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta, hur det ska utformas och att insatsen många 

gånger förväxlas med hemtjänst. Lobos och Piuva (2011) instämmer i vikten av att särskilja 

insatserna. 

Per berättar om en händelse som visar hur viktigt det är att inte ta över hemma hos brukaren, 

då det kan hindra personen ifråga från att klara sig själv: 

”Boendestödjaren som hade varit där första gången hade gjort jätte mycket till honom då, 

inte låtit honom göra någonting. Inte låta honom göra några saker direkt, utan den hade 

städat å tvättat å allt då. Å jag gjorde så att jag sa åt honom att ´nu får du visa vad du kan 

själv.. så får vi se hur mycket hjälp du behöver egentligen´. Och han kunde jätte mycket själv. 

Han kunde ju städa själv, på sitt sätt då å det blir som han tycker är bra då. Men det är 

liksom, det tycker jag är bra för han har ju jätte fint hemma. Å han fick ju göra det han kunde 

själv då. Så han har ju lyfts jätte mycket på det viset. Å det känner han ju själv också. Han 
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avbokar oss ibland när han själv vill göra å då har inte vi åkt ut. Utan han är ju inte styrd av 

oss när vi ska komma. Nu kan han avboka oss om han ska göra något annat. Å det tycker jag 

är positivt. Då har man ju fått honom att bli självständig och det är det vi strävar efter.” 

Indirekt öppnade händelsen upp möjligheter för brukaren att göra sysslorna själv och på sitt 

eget sätt. Detta har vi tolkat som ett exempel på hjälp till självhjälp. Att fokusera på 

möjligheter kan samtidigt innebära att hindren inte är så omfattande att de står i vägen för 

möjligheterna (jfr Young, 1990). Även Husom Loken (2007) betonar betydelsen av 

möjligheter framför att ständigt brottas med begränsningar eller diagnoser. Vi hävdar att 

informanternas berättelser tenderar att genomsyras av en strävan som påminner om vad 

Husom Loken (2007) menar präglar empowermentprocesser. En förutsättning för att uppnå 

hjälp till självhjälp är att inte tvivla på brukarnas kapacitet, utan faktiskt låta brukarna göra så 

mycket som de kan. För boendestödjare kan detta innebära att de inte ska åta sig ledarskapet, 

alltså den ”styrande rollen”, gentemot brukarna (jfr Askheim, 2007). 

Att boendestöd handlar om att stötta individer till att planera och fullfölja vardagshändelser 

blir framträdande i informanternas berättelser. Boendestödet tycks i bästa fall fungera som 

brukarnas trygga punkt i vardagen, som deras bollplank, stöd, hjälp och möjlighet i livet. 

Willy, Gustav och Lina berättar att de behöver stöd med praktiska sysslor såsom att städa och 

tvätta, ringa telefonsamtal eller få stöd att komma ut och handla. 

 

6. DISKUSSION 

För att undersöka hur brukare med psykiska funktionsnedsättningar och boendestödjare 

upplever brukarnas situation och insatsen boendestöd har vi utforskat empiriska data från sex 

intervjuer med brukare och boendestödjare om; insatsen boendestöd, hinder och möjligheter i 

relation till boendestödets utformning och betydelser av hjälp till självhjälp samt exempel på 

detsamma. Detta har vi gjort utifrån tre frågeställningar; 1) Hur upplever brukarna sin 

situation och det boendestöd som utförs? 2) Hur ser boendestödjarna på brukarnas situation 

och det boendestöd som utförs? 3) Vad beskriver brukare och boendestödjare som 

betydelsefullt i utförandet av boendestöd? Ett viktigt och tänkvärt resultat är att insatsen 
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boendestöd ska förstås som en mycket komplex verksamhet där såväl brukare som personal 

möter ständiga utmaningar. 

Upplevelser av brukarnas situation och insatsen boendestöd, samt betydelsefulla 

aspekter i formandet och utförandet av boendestöd 

I empirin kan man tyda att brukarnas livssituation kan ses utifrån två olika perspektiv. Å ena 

sidan är målgruppen utsatt i och med att dem brottas med återkommande hinder som ibland 

leder till sårbarhet och social exkludering. Å andra sidan utmanar brukarna den 

”schablonbilden” av psykiskt funktionsnedsatta som helt hjälplösa och ur stånd att klara sig 

själva (jfr Grönberg, 2012). Empiriska exempel i uppsatsen visar på motbilder till dessa 

stereotypa schabloner, och exempel ges även på motstånd. Däribland hittar vi Willy med sitt 

fullbordade bokprojekt och fortsatta protesterande mot den påtvingade flytten. Samtidigt 

utgör sårbarhet ett påtagligt tema och karaktäristika på gruppen brukare. I brukarnas 

berättelser kan vi även tyda hur betydelsefullt det kan vara att också känna sig socialt 

inkluderad. 

Även boendestödjare utmanar schablonbilden av psykiskt funktionsnedsatta i relationer med 

brukare genom att undvika att förhålla sig till brukare som om gruppen vore hjälplös. Att 

hellre hålla sig i bakgrunden, uppmuntra, utan att ta över och agera ledare är exempel på en 

alternativ strategi bland boendestödjarna. Empirin rymmer flera exempel på när brukare själva 

innehar positioner inom samhällsverksamhet, något som inte minst de själva ser som viktigt. 

Dessa episoder och de alternativa strategier som boendestödjare prövar i mötet med brukare 

har vi tolkat som konkreta exempel på vad Corrigan (2004) beskriver i termer av att från 

”insidan” åstadkomma social förändring, värd att liknas med empowerment. Hinder och 

möjligheter är två koder som återkommer flitigt i empirin. 

När boendestöd utformas i enlighet med schablonbilden av personer med psykisk 

funktionsnedsättning tenderar brukare att uppleva insatsen mindre meningsfull. När slentrian 

blir en ingående del av boendestödet misstänker vi att det finns en viss risk att brukare 

behandlas som hjälplösa mottagare och ”körs över”, vilket är ett förekommande uttryck i 

informanternas utsagor. En stor risk som vi ser det är att den här sortens boendestöd resulterar 

i att å ena sidan brukare och å andra sidan boendestödjare glider isär, varmed relationen 

återskapar två från varandra starkt åtskiljda parter. Det är i dessa situationer som risken att 
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boendestödjare ”kör över” brukare blir som allra mest uppenbar, och maktförskjutningen är 

ett faktum. 

Social exkludering kan också liknas vid ett utfall av strukturella förhållanden. Askheim 

(2007) skriver om empowermentprocessen som en individuell företeelse där man förbisett de 

verkliga aspekter som avgör maktfördelning. Man kan tolka Askheim som att ett synsätt 

inriktat mot empowerment inte kan fulländas så länge man inte lyfter blicken och knyter an 

även till fler nivåer. Vad det kan handla om är att utforska hur kopplingar som de mellan 

individuella företeelser och systemnivå kan förstås. Hur och varför maktrelationer befästs som 

de gör. 

Det vi människor har gemensamt som levande varelser är att vi är sårbara. Denna sårbarhet 

ska inte förstås på ett givet sätt, utan kan variera i all oändlighet. Sårbarhet, bidrar till att göra 

våra liv osäkra; brukares såväl som boendestödjares. Det är detta som gör att vi människor är 

beroende av varandra. Alla relationer - inklusive de mellan brukare och boendestödjare - kan 

förstås som förutsättningar, det vill säga möjligheter, för människors historiska fortlevnad. 

Sårbarhet ska med andra ord förstås som en möjlighet. Att utifrån en sådan utgångspunkt 

istället försöka klara sig på egen hand tenderar snarare att i slutändan producera förtryck och 

utanförskap. 

 

Det går inte att på ett dualistiskt sätt helt åtskilja individ från kollektiv, inkludering från 

exkludering, sårbarhet från värdighet eller delaktighet från meningsfullhet. Dessa motsatspar 

ska snarare förstås som två sidor av samma sak, som på mängder av olika sätt går in i och 

överlappar varandra. 

Det är i spänningarna mellan inkludering/exkludering, sårbarhet/värdighet och 

delaktighet/meningsfullhet som betydelser av empowerment och följaktligen hjälp till 

självhjälp omförhandlas och därmed också omvandlas. Omvandlingen blir aldrig total, det är 

knappast möjligt, men någon grad eller två har iakttagits, viket antyds i uppsatsens empiriska 

beskrivningar. 

Samtidigt som empiriska beskrivningar i uppsatsen används för att beskriva empowerment 

som svar på hur delaktighet och meningsfullhet kombineras på olika sätt i boendestödet finns 

också exempel på hur dessa båda åtskiljs, vilket får motsatta konsekvenser i form av social 
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exkludering. Hur delaktighet och meningsfullhet kombineras tenderar att förstärka, men också 

motverka varandra och hur de interageras får konsekvenser för kvalitén i boendestödet. 

Bristen på möjligheter till fortbildning och avsaknad av formell kompetens antyds i såväl 

uppsatsens empiri som tidigare forskning (Aubry et al., 2005, Dunér & Olin, 2011, 

Markström, 2003). Detta utgör ett omfattande hinder som blir begränsande i utförandet av 

boendestöd och således för brukarnas möjligheter till hjälp till självhjälp. Vi ser med oro på 

när krav på psykiatri (Aubry et al., 2005) betonas som viktigare än kompetens inom socialt 

arbete och pedagogik (jfr Dunér & Olin, 2011). Vår tolkning är att boendestöd utgör en arena 

som är i behov av fortbildning, tillfällen till erfarenhetsutbyte och möjligheter till 

påbyggnadsutbildning, vilket kan ses som ingående delar i empowerment processer (Starrin, 

2007). 

Samtidigt som tidigare forskning lyfter fram formell kunskap som viktigt, framkommer det i 

empirin att informanterna framhåller personliga egenskaper före formell kunskap hos 

boendestödjarna som utför insatsen. Dock ses formell kunskap som betydelsefullt för att 

kunna hantera målgruppen. Att veta boendestödets innebörd ses också som betydelsefullt för 

att inte riskera att ”köra över” brukarna och hindra utvecklandet av hjälp till självhjälp. 

Personliga egenskaper hos boendestödjare ses som en förutsättning för att skapa goda 

relationer mellan boendestödjare och brukare. Goda relationer påverkar också boendestödets 

resultat, så även enligt forskning (Topor, 2010). Socialstyrelsens rapporter (2012a, 2012b, 

2013) tyder på att målgruppen psykiskt funktionsnedsatta är mer komplex än tidigare vilket 

tycks överensstämma med vissa av våra empiriska data. I empirin framkommer det att arbetet 

med boendestöd blivit alltmer krävande, vilket ses som en följd av ständigt nytillkomna 

brukare där behoven skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättningarna, som också blivit 

flera och mer komplexa. Resultatet pekar på att kompetensutvecklingen hos boendestödjarna 

inte gått i samma takt. Enligt empirin ser brukarna på boendestödjarna som en social kontakt. 

Boendestödet handlar således om mer än att skapa en självständig tillvaro för brukarna. 

Hjälp till självhjälp är ett begrepp som är ständigt återkommande i empirin. Begreppet går 

hand i hand med boendestödets avsikt och så även empowerment som teori. I såväl 

boendestöd som i empowerment är syftet att brukaren ska åstadkomma självhjälp. Hjälp till 

självhjälp ska förstås som en dubbel process: å ena sidan handlar det om att släppa in 

brukarna i genomförandet av boendestöd, så att delaktighet, möjliggörs. Å andra sidan 
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handlar hjälp till självhjälp om att stärka brukarnas positioner, så att de som personer känner 

sig meningsfulla. Att endast tillämpa den ena av dessa båda processer omintetgör 

empowerment. Hjälp till självhjälp, i sann empowerment anda, kräver att både delaktighet 

och meningsskapande inkluderas i empowermentprocessen. I empirin ingår flera exempel 

som antyder att brukares hjälp till självhjälp är långt ifrån självklar. Problematiken är 

komplex och samtidigt alarmerande. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

För att närmare undersöka den här sortens dubbla tendenser som antyds i uppsatsen krävs en 

djupgående granskning av insatsen boendestöd, där såväl brukare, boendestöd samt det 

institutionella sammanhanget runt boendestödets utformande ska ingå.  Att grad av 

delaktighet har betydelse vid omförhandling av innebörden av att leva med psykisk 

funktionsnedsättning blir framträdande i uppsatsen. Därför föreslår vi att framtida studier om 

personer som brottas med psykisk funktionsnedsättning i ökad uträckning inkluderar brukarna 

själva i genomförandet (jfr Corrigan, 2004) 

6.2 Slutord 

Vi har tolkat brukarnas handlande som uttryck för protest mot förhållanden som begränsar 

brukarnas möjligheter att leva goda liv. Vi är dock inte säkra på att brukarna håller med oss i 

vår tolkning. Men det pågår debatt om betydelser av motstånd (Thurén, 2003). 

I arbetet med vår uppsats har det gradvis blivit alltmer uppenbart för oss att innebörden av att 

leva med psykisk funktionsnedsättning måste förstås som politisk. Det blir därför så viktigt att 

det är politiker som fattar de beslut, som i en förlängning får konsekvenser för stora grupper 

av människor, vilket brukarna numera utgör. Professionella och experter, oavsett om de är 

verksamma inom medicin eller socialt arbete, tenderar att rikta fokus på kortsiktiga 

kostnadseffektiva åtgärder på individnivå. Indirekt bidrar detta till att osynliggörs både den 

komplexitet och dynamik som är nödvändig för att möjligheterna till omvandling ska göras 

synliga. Utrymme till eftertanke och reflektion samt möjligheter till fortbildning och 

kompetensutveckling för boendestödjare är exempel på två eftersatta områden som måste 

prioriteras. 
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BILAGA 1. 

Missivbrev 

 
Hej, 

Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Inriktningen vi läser är 

mot äldre och funktionshindrade, vilket innebär att den teori vi lär oss är anpassad för att 

skapa kunskap om dessa grupper och därmed förbereda för ett framtida arbete inom detta 

område. Socionomprogrammet består av sammanlagt sju terminers studier vilka innefattas av 

såväl teori som viss praktik. Vi går nu sista terminen där vi har till uppgift att skriva ett 

examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Inför detta examensarbete har vi läst en 

förberedande metodkurs för att komma så väl förberedda till genomförandet av studien som 

möjligt. Detta innebär att vi bland annat studerat olika metoder och teorier för att avgöra vad 

som kan passa vår studie bäst samt hur man genomför denna på bästa sätt. 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie om boendestöd för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. En av anledningarna till att vi valt detta område är att det finns 

rapporter från Socialstyrelsen som visar på att insatsen boendestöd är något som ökar och är 

bland annat den vanligaste insatsen som beviljas enligt socialtjänstlagen idag. Detta i 

kombination med att det inte finns alltför mycket tidigare forskning på området har gjort oss 

nyfikna att studera ämnet. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur brukare med psykiska funktionsnedsättningar och 

boendestödjare upplever brukarnas situation och insatsen boendestöd. 

Frågeställningar 

- Hur upplever brukarna sin situation och det boendestöd som utförs? 

- Hur ser boendestödjarna på brukarnas situation och det boendestöd som utförs? 

- Vad beskriver brukare och boendestödjare som betydelsefullt i utförandet av boendestöd? 

Vi önskar intervjua tre personer med någon eller några psykiska funktionsnedsättningar som 

har insatsen boendestöd samt tre personer som arbetar som boendestödjare. Varje intervju 

beräknas ta 40-60 minuter och dokumenteras genom ljudupptagning. Platsen för intervjuns 

genomförande tänker vi oss att Ni ger önskemål om. 

Er medverkan ser vi som viktig för att få svar på dessa frågor. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och Ni kan när som helst välja att avbryta Ert deltagande i studien utan att motivera 

varför. Samtliga uppgifter som framkommer vid intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att vi avidentifierar Er genom att inte använda Era riktiga namn i 

det färdiga arbetet. Vi kommer också att formulera om vissa uttryck Ni eventuellt använder 

som kan anses unika för Er och därmed innebära igenkänning från utomstående. All 
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ljudupptagning kommer att raderas då studien är slutförd. Studiens färdiga resultat får Ni 

också ta del av om så önskas. 

Tack på förhand med förhoppning om Er medverkan! 

Maria Ljungdahl & Mattias Mood 
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BILAGA 2. 

 

Intervjuguide 

 
B = Brukare P = Personal 
 

Intervjuteman och frågor 

Boendestöd som insats 

B/P) Kan du berätta om en vanlig dag när du agerar/har boendestöd? (Berätta, vad brukar 

boendestödjaren göra hos dig? Kan du komma på fler sysslor och aktiviteter som ni gör? Kan 

du ge exempel på något som ni gör tillsammans? – hur känns det när ni gör det) 

B) Vad tycker du att du behöver boendestöjdare till? 

P) Vad tycker du att brukare kan behöva hjälp med? 

B/P) Berätta vad tycker du är särskilt viktigt att boendestödjaren tänker på när han/hon 

kommer? (Hur ser du på att ha boendestödjaren hos dig? Vad betyder det för dig?) / Berätta, 

hur ser du på din roll som boendestödjare? Vad tycker du är viktigt att tänka på i arbetet som 

boendestödjare? Vad du tycker är viktigt vid planeringen/utförandet av boendestöd?) 

B/P) Berätta hur du tycker en bra boendestödjare ska vara? Vilka egenskaper ska han/hon ha? 

B) Berätta, hur du ser på den hjälpen/stöd du får? 

Hinder och möjligheter 

B) Kan du berätta om en händelse som gjorde det möjligt att göra något som du uppskattade? 

(Kan du komma på någon mer sådan situation?) 

B) Finns det aktiviteter du skulle vilja ha hjälp att göra? 

P) Finns det aktiviteter du tror att brukare skulle vilja ha hjälp att göra? 

P) Hur skulle du vilja utforma boendestödet om du fick bestämma? (fortbildning, 

kompetensutveckling?) Prioriteringar? Konsekvenser? Begränsa?) 

P) Vad förmedlar arbetsledningen att du ska prioritera i ditt arbete? 

B) Kan du berätta om en händelse som fick dig att må riktigt bra? 

P) Kan du berätta om en händelse som fått en brukare att må riktigt bra? 

B) Berätta om en händelse när du blev hindrad att göra något du ville? 
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P) Berätta om en händelse när du inte kunde tillmötesgå brukaren och dennes önskningar 

(blivit hindrade till) att göra något den har velat? (Kan du berätta om en händelse då du blivit 

hindrad i ditt arbete som boendestödjare?) 

Hjälp till självhjälp 

B/P) Beskriv vad hjälp till självhjälp innebär för dig? 

P) -Kan du ge något exempel på en händelse som kan illustrera hjälp till självhjälp, vad det 

kan innebära i praktiken 

B) - Kan du berätta om en händelse som fick dig att känna delaktighet? Kan du komma på fler 

sådana händelser (och hur det framställs i utförandet av boendestödet?) 

P) Kan du berätta vad det är mer specifikt som hindrar boendestöd att utvecklas i riktning mot 

hjälp till självhjälp? 

B/P) Berätta vad du tycker är viktigt i relationen mellan boendestödjare och brukare? 


