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Tidigare forskning gällande boendestödjare är ett underforskat område varpå det resulterat i 
en ökad lust hos oss att undersöka fältet. Detta är en kvalitativ studie om boendestödjares 
upplevelser av socialt stöd, samt hindrande- och främjande aspekter gällande socialt stöd. 
Våra teoretiska begrepp är; socialt stöd och nätverk, bemötande samt empowerment och vi 
har använt oss av en abduktiv ansats. Vårt resultat påvisar ett tydligt samband mellan vikten 
av det bemötande boendestödjare ställs inför gällande både brukare och andra professioner 
i relation till den tidigare utbildning man har, eller inte har. Samtliga teman ovan verkar både 
hindrande och främjande, vilket skapar en komplexitet i boendestödjarnas roll, denna skall vi 
försöka guida er genom i denna studie.  
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1 Inledning 
”… det är ett pågående arbete med att utveckla det här som vi gör. Boendestöd är inte så 
gammalt som fenomen, det är ganska så nytt.” 
 
Citatet kommer från en informant i studien och det visar enligt författarna på en form av 
försvarsstrategi som boendestödjare har tagit till sig, detta för att hantera den komplexa bild 
som yrkeskategorin befinner sig i. 

Det blir allt vanligare i Sverige att människor drabbas av olika typer av psykiska 
funktionshinder och på så sätt är i behov av stöttning och vägledning för att få vardagen att 
fungera. Boendestöd är en insats som individer med funktionshinder kan bli beviljade genom 
socialtjänstlagen (4 § 1 kap) och insatsen beviljas då av en biståndshandläggare. Den som blir 
beviljad insatsen boendestöd kommer att få hjälp av så kallade boendestödjare. 
Boendestödjare är en yrkeskategori som för många är ny och obekant. Både yrket och 
yrkesrollen är svårt att sätta fingret på och det blir inte klarare då insatsen i sig utgår från 
individens egna behov. Insatsen boendestöd ser därmed olika ut från ärende till ärende, 
individ till individ och dag från dag. 

Med det ökade behovet som kommer ur att människor mår allt sämre psykiskt, har insatsen 
boendestöd ökat markant de senaste åren. Boendestöd är idag den vanligaste insatsen som 
ges till kategorin brukare med psykiska funktionshinder (Blid, 2006, socialstyrelsen 2003, 
Socialstyrelsen 2012). Praktiskt är detta en insats som används utav 80 % av Sveriges 
kommuner men var finns teorierna om stödfunktionen? 

I denna studie kommer det visa sig att det är ett stort glapp mellan teori och praktik inom 
detta område. Frågan om varför detta glapp existerar kommer inte att besvaras i denna 
studie, men förhoppningen är att ett ökat intresse för detta glapp uppstår. Under tidigare 
forskning kommer ett internationellt begrepp kallat supported housing att lyftas, men trots 
att det är internationellt är forskningen tunn. Det verkar vara modernt och inne att forska 
kring olika stödfunktioner som exempelvis supported education och supported employment. 
Men varför faller då inte supported housing in under detta intresse? I studien kommer det 
beskrivas att gruppen med psykiska funktionhinder är utsatt, bland annat ur ett 
samhällsperspektiv och att forskning kring supported housing skulle kunna göra stor nytta. 
Både brukare och yrkeskategorier som arbetar med det som i Sverige blir boendestöd skulle 
ha nytta av forskningen. Att detta inte sker och att målgruppen ytterligare en gång 
prioriterats bort bör enligt författarna i denna studie lyftas fram.  

Det är alltså så att yrkeskategorin boendestödjare är osynlig ur flera olika perspektiv, teorier 
saknas, de är få som vet vad de gör och att de över huvud taget finns. Vi lägger här till det 
faktum att det i studien visar sig att boendestödjare försöker i sitt arbete med brukare, att 
göra sig osynliga. Ett komplext arbete som går ut på att finnas till för brukaren men inte 
märkas av, utåt sett. 
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För att öppna upp kommer vi att i denna studie belysa yrkeskategorin boendestödjare, samt 
att utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv öka kunskapen och förståelsen för dem som 
jobbar som boendestödjare för brukare med psykiska funktionshinder. Detta är relevant för 
socialpedagogiken både ur den bemärkelsen att med vår utbildning skulle vi kunna arbeta 
som boendestödjare, men även som myndighetsutövande biståndshandläggare som beviljar 
insatsen. Kunskapen kring yrkeskategorin blir därmed avgörande. 
 
Denna studie har en kvalitativ ansats och vi har genom sex stycken halvstrukturerade 
intervjuer med boendestödjare undersökt deras upplevelser och erfarenheter av deras 
yrkesroll. Då båda författarna läser sista året på socialpedagogiska programmet på 
Högskolan Väst ligger vår fokus på ett salutogent- och holistiskt förhållningssätt då detta 
speglar en stor del av den värdegrund vår utbildning står för. Denna studie grundar sig också 
i vårt gemensamma intresse för psykiska funktionhinder och den hjälp samhället erbjuder 
brukare. Men med det faktum att socialstyrelsen (2012) samt Blid (2006) uttrycker att det 
saknas tidigare forskning inom ämnet samt att boendestöd är en så pass ny profession att 
kunskapsbrister finns inom ämnet, ökade vår nyfikenhet inom detta ämne. 
 
1.1 Sökord 
De sökord, nyckelord och databaser nedan är de vi har använt oss av att söka vårt material 
till denna studie.  Sökord för tidigare forskning; housing support, boendestöd, 
boendestödjare, support team, psykiskt funktionshinder samt socialt stöd 

Nyckelord: Boendestödjare, Socialt stöd, Hindrade- och främjande faktorer samt psykiska 
funktionshinder.  

Databaser: Primo, Google scholar, Libris, DiVa, Swe Pub.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öppna upp och belysa ett underforskat ämne och trots att det är 
frekvent använt, inte har mycket teoretiska utgångspunkter att luta sig mot. Vi vill med 
studien visa på hur boendestödjare arbetar med brukare som lider av psykiska 
funktionshinder. Vår förhoppning är att detta ska kunna bli ett startskott för en målgrupp 
brukare som i allt för många avseenden inte har prioriterats in i samhällsstrukturen.  Det 
finns en stigmatisering i samhället kring psykiska funktionshinder och kunskap om 
problematiken som finns inbäddad i detta fenomen skulle kunna minska stigmatiseringen på 
sikt. 
 
Forskningsfrågor för att uppnå syftet med studien; 

- Vilka främjande- alternativt hindrande aspekter finns det i boendestödjarnas 
yrkesvardag för att kunna göra ett gott arbete? 

- Hur arbetar boendestödjare med socialt stöd i sin relation med brukare? 
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3 Bakgrund 
I följande kapitel ges en bakgrundsbeskrivning för att förklara och ge möjlighet till att förstå 
de psykiska funktionshindrens historia genom den senaste större reformen, 
psykiatrireformen. Vidare beskrivs den nuvarande samhällsorganisationen kring psykiska 
funktionshinder i Sverige idag genom begreppen; funktionshinder, diagnostisk, holistisk och 
salutogen människosyn samt vägen fram till insatsen boendestöd som finns idag. 
 

3.1 Psykiatrireformen 
Efter att de statliga mentalsjukhusen började avvecklas i början på 1970-talet har frågan om 
vem som ansvarar för vården av människor med psykiska funktionshinder varit omtvistad. 
Redan sen starten av avinstitutionaliseringen har en rad olika utredningar gjorts som 
granskat den kritik den dåvarande vårdstrukturen fått. Utredningarna har också undersökt 
alternativ för hur vård istället bör ges och under vems ansvar (Markström, 2005). Den 
osäkerheten som råder kring ansvarsfördelningen skapar förvirring och tyvärr är det inte 
ovanligt än idag att ´människor faller mellan stolarna´(Vejde & Olofsson, 2014). I slutet på 
1980-talet tillsattes en utredning som fått namnet psykiatriutredningen, dess syfte var att 
utreda hur man kunde förbättra människor med psykiska funktionshinder genom 
möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. Utredningen skulle överväga 
alternativ och föreslå åtgärder för att kunna förbättra organiseringen och 
ansvarsfördelningen kring vården för psykiska funktionshinder (Markström, 2005). 

Utredningen resulterade i en rad förslag där situationen för människor med psykiska 
funktionshinder tydliggjordes, den belyste bland annat de funktionshinder som psykisk 
funktionsnedsättning ger och ansåg att Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skulle förändras så att rättighetslagstiftningen även skulle täcka 
denna målgrupps behov (Markström, 2005). Genom att försöka lägga in gruppen inom 
personkretsarna i LSS skulle ansvaret hamna på kommunerna. Men då utredningen visade 
på stora brister i själva definitionen av målgruppen och hur stor målgruppen var blev 
omkostnaderna för kommunen svårberäknade och Svenska kommunförbundet satte sig 
kritisk mot förslaget. Efter utredningens avslut påbörjades det som kallas psykiatrireformen, 
något som visat sig bli en långsamtgående process. I propositionen (1993/94:218) 
förtydligades kommunernas ansvar gällande samordning av insatser kring personer som lider 
av psykiska funktionshinder och även dess ansvar kring boendesituationen och sysselsättning 
för målgruppen personer med psykiska funktionshinder. Det blev socialtjänstlagen (SoL) som 
justerades och kommunerna blev ålagda ett betalningsansvar för människor som vårdats 
länge inom psykiatrins heldygnsvård. I och med detta betalningsansvar prioriterade 
kommunerna sitt behov av att bygga upp verksamheter som arbetar med boende och 
boendestöd för målgruppen (Markström, 2005). 

Psykiatrireformen trädde i kraft första januari 1995 och visade på en gränsdragning mellan 
landstingets ansvar kring psykiatrisk behandling, till exempel ansvar gällande medicinering 
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och andra typer av psykologiskt stöd. Kommunen ska ansvara för sociala insatser som ska 
minska negativa konsekvenser av psykiska funktionshinder, exempel på detta ansvar är 
boende, daglig verksamhet och andra typer av mer omvårdande stöd (Vejde & Olofsson, 
2014). Dock påpekades att ett nära samarbete mellan landsting och kommuner krävs 
(Markström, 2005). Markström beskriver psykiatrireformen som en ”samhälls- eller 
attitydreform” (2005, s. 44) vars syfte är att ersätta den tidigare institutionaliserade vården 
med mer samhällsbaserade insatser. Lindqvist (2012) breddar psykiatrireformens syfte med 
att lägga till faktorer som social integration och normalisering utav de livsvillkor personer 
med psykiska funktionshinder lever under. Genom den pågående normaliseringsprocessen 
av psykiska funktionshinder minskas även den medicinska synen på problematiken 
(Lindqvist, 2012). 
 
3.1.1 Socialpsykiatrin 
För att beskriva den situation som människor med psykiska funktionshinder befinner sig i 
behöver man enligt Lindqvist (2012) öppna upp perspektivet ytterligare. Den sociala miljön 
där individen i fråga vistas i, bör ses utifrån en organisatorisk nivå. I den organisatoriska 
nivån ingår olika myndigheter och professionella hjälpare likväl som individens egna sociala 
nätverk och eventuella ideella organisationer. Lindqvist (2012) beskriver att organisationer 
inom samma fält utformas kring externt bestämda regler och villkor, något som kan 
benämnas institutionella normer. Dessa normer gör att vi får liknande verksamheter oavsett 
var i landet de befinner sig. Ett sådant organisatoriskt fält är socialpsykiatrin, en verksamhet 
som varje kommun är skyldig att ha enligt psykiatrireformen. Lindqvist (2012) beskriver 
socialpsykiatrin som en organisation som är mer heterogen än många andra kommunala 
organisationer, kommunerna har med andra ord tolkat psykiatrireformen olika och detta 
föranleder större skillnader dem emellan. På grund av denna heterogenitet eller brist på 
institutionalisering öppnas möjligheter för andra aktörer med andra ambitioner att få en 
plats på marknaden. Denna öppning ligger mycket till grund för den begreppsförändring som 
skett kring personer som lider av psykiska problem. Det finns flera perspektiv och synsätt på 
människan inom socialpsykiatrin och inget perspektiv har fullt ut tagit plats, möjligen på 
grund av att ansvarsfrågan fortfarande inte är tydlig nog. Dock är begreppet psykiskt sjuka 
det mest förkommande och visar på att den medicinska diskursen fortfarande är starkast 
och att målgruppen ses som långvarigt sjuka och inte funktionshindrade (Lindqvist, 2012). 

 
 3.2 Varför begreppet funktionshinder? 
Enligt Ottosson & Ottosson (2007) så har den medicinska vetenskapen den största makten i 
Sverige idag då det är det medicinska diskursen som råder och mycket kretsar kring 
diagnoser. Vad gäller psykiska funktionshinder så finns det psykiska symptom som visar på 
somatiska förändringar i hjärnan, men det är långt ifrån alla psykiska diagnoser som ger 
denna förändring. Att då kalla alla med någon form av psykiska funktionshinder för psykiskt 
sjuka ger en missvisande bild av verkligheten. En förändring har dock börjat ske och det har 
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blivit allt vanligare att man benämner symptom för psykisk störning istället för psykisk 
sjukdom vilket är ett bättre begrepp som faktiskt minskar den medicinska vetenskapens 
makt (Ottosson & Ottosson, 2007). Denna förändring har även Dammert (2013) 
uppmärksammat och förklarar begreppet psykisk störning som en generell benämning som 
innefattar den medicinska termen psykisk sjukdom och de psykosociala benämningarna 
psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Psykisk störning och även allvarlig psykisk 
störning är även de begrepp som används inom juridiken. Den Svenska versionen av ICF 
(klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) tittar på begreppen 
funktionsnedsättning, strukturavvikelse, aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning 
när de gör sin benämning utav symptom. Psykiskt funktionshinder är den Svenska officiella 
benämningen anpassad till ICF-terminologin (Brunt & Hansson, 2005). 

Denna studie undersöker indirekt människor som är i behov av stöd och då diagnoser och 
symptom inte är relevanta för vår studie väljer vi att använda oss utav begreppet psykiska 
funktionshinder. Valet av begrepp grundar sig också i definitionen av att 
funktionsnedsättning är något personer kan bära på men ett funktionshinder uppstår först 
då samhällsstrukturen eller omgivningen försvårar för den som har en funktionsnedsättning 
(Grönvik & Söder, 2008). Då studiens fokus ligger på insatta stödfunktioner från samhället så 
förutsätts att ett hinder har uppstått kring personen som fått insatsen boendestöd. 
 
3.2.1 Vad är ett psykiskt funktionshinder? 
Personer som lever med ett psykiskt funktionshinder är utåt sett precis som vilken annan 
människa som helst, de har inget synligt funktionshinder. Dammert (2013) definierar ett 
psykiskt funktionshinder som att individen har svårigheter med kognitiva delar av sitt liv. 
Detta innefattar sällan intellektuella svårigheter utan handlar mer om svårigheter i vardagen, 
trots att man har den fysiska förmågan att klara av uppgiften. Brunt & Hansson (2005) påstår 
att man generellt kan man säga att hjälpbehoven är större hos den som lever med ett 
psykiskt funktionshinder och där problematikens styrka ofta pendlar upp och ner. Det finns 
också en varaktighet i nedsattheten kring att ta hand om sig själv. Gruppen är socialt utsatt 
då det som oftast rör sig om personer med svag ekonomi, ett bristande nätverk och 
personer som är i behov av olika typer av försörjningsstöd (Brunt & Hansson, 2005).  

Brunt & Hansson (2005) anser även att om individer är i beroendeställningen för sin 
försörjning genom Sveriges välfärdssystem leder det till en del utav den stigmatisering av 
gruppen som finns i samhället. Andra konsekvenser utav tillståndet, som brister i att leva 
hälsosamt (sömn, mat motion, rutiner etc.) och svårigheter med att ta sig in på den öppna 
arbetsmarknaden ökar på stigmatiseringen. Ytterligare en avgörande aspekt för 
stigmatisering är att kunskapen kring psykiska funktionshinder är svag. En hälso- och 
sjukvårdsforskare säger att ”kunskapsunderlaget verkar svagt och förvirrande – det finns ett 
myller av definitioner och kriterier för vem som ska inkluderas i målgruppen, men 
överensstämmelsen mellan dessa är dålig.” Han påpekar även att det finns stora brister i 
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befolkningsundersökningar som fokuserar på just målgruppen personer med psykiska 
funktionshinder (Brunt & Hansson, 2005, s. 20). 

Grönvik & Söder (2008) hävdar att brister i synen på psykiska funktionshinder som ett 
handikapp gör att målgruppen faller utanför den stora rättighetslagstiftningen, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom de målgrupper som är berättigade 
till stöd genom LSS- lagstiftningen pågår en normaliseringsprocess, ett handikappspolitiskt 
mål med att få bort stigmatiseringen av handikappade. Denna normalisering är inget 
målgruppen med psykiska funktionshinder får ta del av. 
 
3.3 SoL- insats 
Enligt Blid (2006) och SOU (1992:73) anses boendestöd vara en individuell insats till individer 
som är i behov av stöd och hjälp för att kunna upprätthålla ett eget boende. Insatsen kan 
tillgodoses genom kommunernas socialpsykiatriska verksamheter, alternativt genom individ 
och familjeomsorgen (IFO). Möjligheten att bli beviljad boendestöd som insats kan även 
tillhandahållas genom socialtjänstlagen 4 § 1 kap (Blid, 2006, Andersson, 2009). I 
socialtjänstlagens femte kapitel kan man även utläsa socialtjänstens åtaganden gällande 
människor med funktionshinder. Kommunerna skall enligt lag;   

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap 
och att leva som andra.  
   Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får 
bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.  
   Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 
svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.  

8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet 
upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.  
   Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 
funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra 
samhällsorgan och organisationer.  

8 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga 
om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som 
företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på 
innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981). (Socialtjänstlagen. (2001:453)).  

  
Boendestöd kan även beviljas som insats genom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) Lag (1993:387, Sveriges Rikes Lag, 2016, Socialstyrelsen 2007).  
Men Blid (2006) påpekar att boendestöd beviljas främst till brukare med 
missbruksproblematik eller psykiska funktionshinder, grupper som inte faller inom LSS 
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personkretsar. Boendestöd är den vanligaste formen av insats inom kategorin för brukare 
med psykiska funktionshinder, drygt 80 % av Sveriges kommuner tillhandahåller denna tjänst 
(Blid, 2006, socialstyrelsen 2003, Socialstyrelsen 2012). 

Enligt Andersson (2009) kallas de personer som arbetar med boendestöd för 
boendestödjare. Den vanligaste utbildningen inom yrket är mentalskötare, övriga vanligt 
förekommande utbildningar är socionom, beteendevetare, socialpedagog och 
fritidspedagog. Socialstyrelsen (2007) belyser vikten av boendestödjarnas förhållningssätt 
och att de är kapabla till att tillgodose individens enskilda behov av stöd, service och 
omvårdnad. Detta inkluderar både praktiskt stöd, likväl som handledning i 
vardagssituationer och hjälp till självhjälp. Det är av yttersta vikt att brukarens 
självbestämmanderätt samt dess integritet får råda i hemmet. Socialstyrelsen (2007) 
påpekar även vikten av en humanistisk människosyn samt utbildning och kunskap i de 
funktionshinder man möter hos sina brukare, detta för att undvika eventuella missöden och 
konflikter. I Föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen listas grundläggande krav för 
hur boendestödjarnas kunskaper ska se ut. Utbildning inom följande områden skall finnas; 
kunskap om funktionshinder, förhållningssätt och bemötande, hjälpmedel, 
kommunikationssätt, kompletterande stödåtgärder (medicinska, sociala, ekonomiska m.fl.) 
samt rådande lagstiftning (Socialstyrelsen, 2007). 

Författarna till denna studie har ingen tidigare erfarenhet av boendestöd eller 
boendestödjare. Vilket innebär såväl positiva som negativa aspekter till studien. Det positiva 
är att det inte finns några förkunskaper, vilket medför att förutfattade meningar genom egna 
erfarenheter inte existerat. Det negativa är att grundläggande kunskaper om professionen 
boendestödjare saknas och detta har bidragit till att det funnits svårigheter i att finna 
informanter till studien då personliga kontakter saknats. Dock så har detta lett till en ökad 
nyfikenhet inom ämnet då vi behövt sätta oss in i det för att kunna utföra goda intervjuer 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 

3.4 Diagnostisk- kontra holistisk och salutogen människosyn 
Payne (2008) hävdar att den medicinska diskursen gör att mycket utav den kunskap 
boendestödjare innehar kommer ur en diagnostisk människosyn. För de som arbetar 
professionellt med målgruppen psykiskt funktionshindrade bör medvetenheten om den 
förförståelse som kunskapen ger vara tydlig. Payne (2008) beskriver även diagnoser som ett 
sätt att se på och utgå från olika symptom, symtom som tillsammans ger en helhetsbild som 
har ett diagnostiskt namn eller benämning. Med detta förhållningssätt är det lätt att 
personen i fråga blir sin diagnos, identiteten och människan bakom kommer i skymundan.  

Byréus (2010) har en annan beskrivning av diagnoser och ser dem som symptom som skiljer 
sig från det normala. Han belyser att alla har vi sidor som är mindre bra och andra som är 
mer positiva. Att välja att se till det friska och till det vi faktiskt klarar av, istället för att fästa 
oss vid våra tillkortakommanden är att ha ett salutogent förhållningssätt. Genom att välja att 
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se det friska hos varje människa och lägga fokus och tyngd vid det som man faktiskt klarar 
ökar självkänsla och ger motivation. Tillsammans med olika typer av stödformer gör denna 
positiva utveckling att vägen till ett fungerande liv blir så behagligt som möjligt för 
människor med psykiska funktionshinder. 

Enligt Hildegard Peplau (1991) är den mellanmänskliga relationen mycket relevant för 
socialpedagogiken likaså att betrakta varje människa som en helhet. Hon arbetade 
professionellt inom psykiatrin och hennes interaktionistiska teorier om hur man ska främja 
kontakten mellan patient och sjuksköterska är högst relevanta och applicerbara inom andra 
områden än inom just vård, trots att de är skrivna på 1950-talet. Peplau (1991) påstår att när 
man tar hand om en annan människa (vårda, sköta, behandla) ger det en signifikant relation 
mellan de berörda personerna och det professionella ska betrakta sin brukare som en helhet 
av psykiska och fysiska delar. De professionella bör ha kunskap om både biologisk och fysisk 
vetenskap likväl som social och psykisk vetenskap. Hon menar att genom att koppla samman 
kropp och själ kan man arbeta hälsofrämjande och med hjälp av bland annat kreativitet, 
produktivitet få en förståelse för helheten i individen (Peplau, 1991, Joanne F. Senn, 2013). 
Peplaus förhållningssätt har inom vården blivit en förbild för den holistiska människosynen 
(Joanne F. Senn, 2013) men den holistiska människosynen är lika relevant utanför vård- och 
omsorgssektorn och är applicerbar i alla professionella mellanmänskliga relationer. 
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4 Tidigare forskning 
Tidigare vetenskaplig forskning om boendestödjare ter sig tämligen vara ett outforskat 
område, det som finns tillgänglig handlar främst om brukarnas perspektiv på vilken roll 
boendestödjarna har i deras vardag samt genom gruppboenden (Rask 2007, Gough och 
Bennsäter 2001, Berger & Larsson 2007, Andersson 2012). Söker man på tidigare forskning 
om boendestödjare så finner man övervägande svenska studier upprättade av flera 
författare på uppdrag av socialstyrelsen. Men renodlade vetenskapliga artiklar rörande 
boendestödjares perspektiv på deras egen roll hos brukarna lyser med sin frånvaro. Detta ter 
sig tämligen intressant då boendestöd som insats vuxit de senaste åren och år 2011 var det 
den vanligaste insatsen som människor med psykiska funktionshinder under 65 år beviljats 
genom socialtjänstlagen 4 § 1 kap (socialstyrelsen 2003, Socialstyrelsen 2012, Blid, 2006).  

Då det inte finns tillräckligt med tidigare forskning om boendestödjare har vi fått bredda vår 
sökning och även tagit med material från tidigare forskning rörande boendestödjare och 
socialt stöd, men sett utifrån brukarnas perspektiv. Detta för att ge en större förståelse för 
helheten av insatsen boendestöd och det sociala stödet. 

 
4.1 Brukares perspektiv 
Gough och Bennsäter (2001) poängterar i en studie om boendestöd att genom tidigare 
forskning inom ämnet kan man se en röd tråd mellan boendestödjare och deras brukare, 
vilket är relationen och samspelet de har mellan sig. Tidigare studier påvisar positiva effekter 
av delaktighet i det praktiska och sociala stödet som erbjuds. 

Maria Klamas (2010) avhandling om personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och 
återhämtning påvisar att det sociala stödet spelar en stor roll i återhämtningen efter 
sjukdom av psykiska funktionshinder. Vänner, familj, arbetskamrater/ studiekollegor samt 
formella stödaktörer spelar olika roller och ger på så sätt olika sorters stöd. Klamas (2010) 
väljer att skilja på främjande och hindrande faktorer i rehabiliteringsprocessen och något 
som återkommer frekvent som främjande faktor är trygghet, social samvaro, motivation och 
acceptans. De olika sorters stöd som Klamas (2010) nämner visar på de olika steg man tar i 
en rehabiliteringsprocess. Hon nämner två stycken olika stöd som enligt forskning påvisats 
vara mer främjande, det sociala stödet samt det mobiliserande stödet. Det sociala stödet 
står för att få en fungerande rutin i vardagen samt det mobiliserande stödet som är mer 
framtidsinriktat och långsiktigt, där vikt läggs på att man ser sig som jämlik med andra. 
Genom dessa två skapar man en jämn maktbalans genom sig själv kontra andra individer.  
 
Genom socialt stöd har Ljungblad & Näswall (2009) funnit att det är en frekvent 
återhämtningsfaktor, dvs. en friskhetsfaktor, som anses kunna förebygga psykiska 
funktionshinder. När människor utsätts för psykiska funktionshinder behöver man ofta 
ventilera sina tankar och ha någon som lyssnar eller kommer med goda råd för att vägleda. 
Enligt Ljungblad & Näswall (2009) samt House & Wells (1978) visar resultat från tidigare 
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genomförda studier att människor med stora sociala nätverk hanterar psykiska 
funktionshinder på ett bättre sätt än de som har mindre och/eller färre sociala nätverk då 
risken ökar att man blir mer isolerad med sin egen ångest och inte har någon att dela den 
med.  
 
Ser man till helheten så resulterar mestadels den tidigare forskningen om/avseende socialt 
stöd som en främjande faktor vid återhämtning efter psykiska funktionshinder, dock finns 
det forskning som påvisar att socialt stöd kan skapa ett större stressmoment och på så sätt 
främja de psykiska funktionshindren. Jacobsson, Pousette & Thylefors (2001) studie är ett 
exempel på resultatet av en studie där det sociala stödet verkat hindrande istället för 
främjande vid psykiska funktionshinder där förväntningarna och pressen stjälper istället för 
hjälper.   
  
Berger & Larsson (2007) har utfört en studie om boendestöd för äldre personer över 65 år 
med psykiska funktionshinder. I denna studie kan man utläsa resultatet att äldre människor 
som lider av psykiska funktionshinder är en kategori som gärna faller mellan stolarna då det 
inte finns så mycket tidigare forskning inom ämnet. Det är vanligt att långvarigt psykiska 
funktionshinder även följer med upp i åldern, speciellt om det inte uppmärksammats tidigt. 
Enligt Berger & Larsson (2007) ställs inte äldre människor (över 65 år) inför samma krav som 
yngre människor då många redan gått i pension alternativt inte presterar på samma sätt som 
de gjort tidigare i sina liv. Detta kan även kopplas tillbaka till Ljungblad & Näswall (2009) som 
hävdar att det är viktigt att upptäcka psykiska funktionshinder i tid. 
 
Svanström & Sandling (2007) har gjort en studie om boendestödjare och dess brukares syn 
på de arbetssätt de praktiserar i Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet. Resultatet i den 
studien visar på att de faktorer som främjar utifrån brukarnas perspektiv är; praktisk hjälp 
för att få vardagen att fungera, aktiviteter inom boendestödet för att få delta i socialt 
samspel med andra. Men även aktiviteter utanför boendestödet för att utöka sitt nätverk 
och skapa nya kontakter, boende (gruppboende) och känslan av personalens tillgänglighet. 
Relationen till personalen och ett nära samarbete dem emellan är även främjande likaså 
socialt sammanhang och känslan av inkludering istället för isolering och exkludering. 
Tryggheten och vetskapen om att de har en fast punkt att luta sig emot vid behov, att 
personalen strävar efter ökad självständighet och personlig utveckling.  
 
Rask (2007) har på uppdrag av boendeprojektet utfört ett flertal studier rörande psykiska 
funktionshinder samt inblandade aktörer inom området. I delrapport 8 kan man utläsa 
följande resultat; brukarna som medverkar i studien anser att socialt umgänge och 
reflekterande samtal är något de uppskattar i hög grad. Brukarna har svarat på frågor i sex 
olika kategorier; relationer, stöd/ uppmuntran, socialt umgänge, medvetandegörande 
samtal, reflekterande samtal samt praktiska färdigheter. Resultatet blev att på endast en av 
fyrtiosju frågor har brukarna svarat att de anser att boendestödjarna har ett större 
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engagemang än vad de själva tycker sig ha. Rask (2007) kommer fram till att känslan av 
gemenskap är det som belyses mest hos brukarna gällande boendestödjarnas egenskaper. 
Att boendestödjarna i gemenskap med brukarna strävar efter bra bemötande, ömsesidighet 
samt respekt är även något de önskar. Likaså känslan av att en struktur ger dem en trygghet 
och stöd med diverse praktiska saker, vilket resulterar i en långsiktig ökning i att hantera sina 
egna liv. 
 

4.2 Boendestödjares perspektiv 
Svanström & Sandling (2007) studie om boendestödjare och dess brukares syn på de 
arbetssätt de praktiserar i Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet. 
Boendestödjarna i studien har uttryckt den praktiska hjälpen som en bra utgångspunkt där 
de kan få brukarna mer och mer delaktiga i de sysslor som utförs. Relationen till sina brukare 
och brukarnas relationsbygge sinsemellan, trygghet och en stabil arbetsgrupp samt 
flexibilitet påpekas även då det är dagsformen som styr behoven och varje brukare har 
individuella behov. Socialt sammanhang och förberedelse för den dagen brukarna inte 
längre är i behov av boendestöd, stöttning och hjälp att orientera sig i samhället samt 
strävan efter självständighet framkommer även som främjande faktorer i deras arbete med 
sina brukare som lider av psykiska funktionshinder (Svanström & Sandling, 2007). 

Ur ett internationellt perspektiv finner man boendestödjares närmaste motsvarighet i 
supported housing. Dock skiljer sig organisationen mellan vård och stöd länder över och 
tidigare forskning av supported housing inkluderar likaså psykiska funktionshinder, men 
precis som nordisk forskning resulterar båda i mångt och mycket om betydelsen av 
relationer och stöd (Brunt, 2002). 

Fakhoury, Murray, Shepherd & Priebe (2002) har gjort en studie gällande supported housing. 
När studien gjordes 2002 utgick författarna från ett 30-årigt perspektiv tillbaka i tiden, det 
ger oss 46 år tillbaka i dagsläget. Supported housing har visat sig vara bra för personer som 
varit långvarigt sjuka med psykiska funktionshinder. Författarna hänvisar till att flertal 
sjukhus i Europa var tvungna att dra ner på sina inneliggande vistelser för patienter på grund 
av platsbrist, samtidigt som behovet av hjälp och stöd hos personer med psykiska 
funktionshinder tredubblades. Författarna har funnit ett samband mellan psykiska 
funktionshinder, fattigdom och svårtolkade symptom på sjukdomen. De biverkningar av 
sjukdomen man kunde se under studiens gång var; isolering samt brist på 
ledarskap/initiativförmåga. År 1975 kom möjligheten till att få hjälp och stöttning i hemmet 
genom housing support, varpå målet från början var att man ville kunna skicka hem 
människor från sjukhuset. Dock fungerade det inte lika bra i verkligheten som i teorin. Det 
var inte förrän 1987 när the American ‘National Institute of Mental Health’ (NIMH) 
definierade boendestöd i USA. Målet med boendestöd och boendestödjare var; att definiera 
ett stödboende samt en metod som baserades på brukarens målsättning, att 
boendestödjarna skulle se till varje individs specifika behov, flexibilitet, empati, att brukaren 
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skall ges möjlighet att delta i sin egen levnadssituation samt rättigheten till att få bo kvar i sin 
nuvarande bostad. 
 
4.3 Empowerment 
Alain Topor (2011) har gjort en studie som behandlar empowerment och återhämtning som 
centrala begrepp inom fältet för återhämtning inom psykiatrin. Tidigare forskning påvisar att 
brukarna skall vara en del i den återhämtningsprocess som sker efter sjukdom med psykisk 
störning. Varför den psykiatriska vården använder sig av psykisk störning och inte psykiska 
funktionshinder är för att ordet störning är taget från det engelska namnet disorder, detta 
för att ett psykiskt funktionshinder kan vara svårt att sätta en diagnos på då det kan te sig på 
olika sätt. Resultatet av Topors studie påvisar att medicinering inte visat sig ha lika stor 
effekt vid återhämtning som det sociala stöd man är beroende av. Topor (2011) beskriver att 
inom psykiatrin benämns man som sjuk och man ser inte till det salutogena, den helhetssyn 
och de friskhetsfaktorer som råder, utan man försöker i största möjliga mån ställa en 
diagnos för att förklara det fenomen som gör att man drabbats av psykiska funktionshinder. 
Dagens forskning inom det psykiatriska fältet baseras mestadels på schizofrenidiagnosen, 
oavsett bakgrund till de psykiska funktionshindren. Detta motsäger sig då en av tre sägs bli 
helt friskförklarade efter en schizofreni. Enligt Topor (2011) använder sig även det 
psykiatriska fältet främst av schizofrenidiagnosen. Det är den närmaste förklaringen de 
kommer inom det diagnostiska fältet vid en personlighetsförändring då ett psykiskt 
funktionshinder inte alltid visar sig på ett fysiskt sätt. Topor (2011) ställer sig kritisk till den 
diagnostisering som sker när man blir inskriven i psykiatrin, han hävdar att det kan motsätta 
sig den praktiska hjälp personer med psykiska funktionshinder kan vara i behov av genom 
socialt stöd i en återhämtningsprocess.  
 
Svanström & Sandling (2007) studie om boendestödjare och dess brukares syn på de 
arbetssätt de praktiserar i Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet visar på att både 
brukare och boendestödjare anser att självständighet för brukarna är ett mål att sträva efter. 
Genom ökad självständighet, egenmakt, empowerment, så har man ett gemensamt mål att 
sträva efter och även om alla inblandade parter är ense om att det är något som tar tid så 
anser dem alla att det är värt det. 
 
Det vi kan utläsa ur den tidigare forskningen är att relationer, trygghet, stöd och nätverk är 
något som både brukare och boendestödjare anser vara viktiga aspekter inom ämnet.  Vi vill 
också poängtera att trots att forskningen inte är dagsaktuell så anser vi att den fortfarande 
är relevant och aktuell och applicerbar in i dagens samhälle. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt begreppen; socialt stöd, bemötande samt empowerment som teoretiska 
utgångspunkter i denna studie. Valet är baserat utifrån vår socialpedagogiska syn på 
salutogent- och holistiskt förhållningssätt. Genom det salutogena lyfter vi fram de 
friskhetsfaktorer som råder gällande psykiska funktionshinder, samt att genom det holistiska 
förhållningssättet sätts individen i fokus och låter individuella behov få råda. Dessa två 
grundläggande synsätt på människan kommer genomsyra hela denna studie. 

De tre teorierna är valda utifrån det faktum att vi vill kunna skapa en bred bild av vårt valda 
fenomen, detta för att studiens syfte är att öppna upp och skapa ett intresse för yrket 
boendestödjare. De psykosociala stödformerna enligt Lennéer Axelssons teori, tänker vi 
använda oss utav när vi studerar hur det stöd som boendestödjarnas ger sina brukare, tar 
form. Vi tycker att teorin ger en bild av vad var boendestödjarens arbete faktiskt är. Genom 
att lägga till Skaus teori studerar vi stödets roll ur ett maktperspektiv. Bemötandet i sig 
genom denna teori beskriver hur boendestödjaren använder sig av den överordnade 
maktpositionen de har i sitt yrke. Använder de makten för att göra gott eller utnyttjas den 
överordnade positionen gentemot brukaren? Teorin om bemötande ger en bild av hur 
arbetat passar in i vårt välfärdssamhälle och den roll arbetet ter sig som beviljad insats. 
Genom att slutligen lägga till det teoretiska begreppet empowerment kan vi se om ovan 
nämnda teorier tillsammans ger brukaren en ökad kontroll och möjlighet att leva sitt eget liv. 
Gör stödet att brukaren får egenmakt och ökade möjligheter att efter förmåga ta hand om 
sig själva? Teorin om empowerment ger en bild av hur arbetet påverkar brukarens vardag. 
Tillsammans ger de enligt oss en grund till en helhetsbild av den yrkesroll boendestödjaren 
har. 

 
5.1 Socialt stöd och nätverk 
Vi har valt att utgå från Lennéer Axelssons (2010) definition av de psykosociala stödformerna 
då vi anser de har en konkret och bra uppdelning samt att de är lätta att applicera på 
verkligheten. Det ger oss svar på vad det är för aspekter vi ska leta efter i vårt material och 
hur dessa aspekter kan fördelas in i olika definitioner av stöd. Klamas (2010) förstärker 
Lennéer Axelssons teorier om det sociala stödets vikt för återhämtning och stabilisering, 
men vi anser att hennes beskrivning är lite för snäv och ligger på så sätt för långt från det 
professionella stödet för att vara direkt applicerbar in i vår studie. 
 
Enligt Ottosson & Ottosson (2007) finner man inom det humanvetenskapliga 
kunskapsområdet eller diskursen, synen på människan som en helhet. En levande varelse 
med en personlighet som ingår i ett samhälle och någon form av gemenskap. Med den mer 
holistiska synen på människan är det svårt att se att hon ska kunna återhämta sig själv, eller 
endast med hjälp av läkemedel. Det finns en tvärvetenskaplig gren, psykopatologi som har 
sina rötter både inom medicin och humaniora. Ur denna gren plockas psykiatrin och sociala 
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åtgärder ut som avgörande för återhämtning/stabilisering av psykiska funktionshinder. 
Grunden blir alltså att en holistisk syn på människan underlättar för att kunna ge ett gott 
stöd. 

Lennéer Axelsson (2010) och Klamas (2010) beskriver socialt stöd som ett förekommande 
begrepp inom forskning relaterat till hälsa. Socialt stöd är även kopplat till vårt sociala 
nätverk där man kan ge och få stöd genom socialt samspel med andra. Stödet från individens 
närmaste nätverk värderas högt. Det är bland familj, släkt, arbetskollegor, vänner och 
bekanta som empatin och omtanken oftast kan hittas. Dock är det så att inom en 
återhämtningsprocess/rehabilitering så kan även det professionella nätverket spela en stor 
roll. De kan bidra med resurser inom olika områden där individen har sitt behov, där ett 
tillfredsställt behov kan ses som en friskhetsfaktor. Resan till att må bättre är brukarens men 
det krävs ett nätverk runt omkring för att lyckas. Det handlar inte om att komma tillbaks till 
den man var förut utan om att hitta en ny identitet, där man har accepterat sitt tillstånd och 
gjort det till en del av sig själv, istället för något som hindrar ens vardag.  

För att förstå olika stödfunktioner kommer fyra olika kategorier att användas utifrån Lennéer 
Axelsson (2010) beskrivning av psykosociala stödformer. 

 
Emotionellt stöd:  Att bli bemött med engagemang, förståelse och omsorg. Denna
  stödform finns ofta hos de närstående, den undanhåller
  ensamhetskänslor och inger trygghet. 

Kognitivt stöd: Handlar om att ge information och kunskap till den drabbade,
  hjälpen ska syfta till att inte fastna i negativa och snäva
  tankebanor. 

Social tillhörighet Att underlätta för den drabbade att komma ut och träffa andra, 
och nätverksstöd: att få känna delaktighet i sociala sammanhang. Detta hjälper till
  att bibehålla en identitet samtidigt som denna stödform ger
  gemenskap och omväxling i vardagen. Framför allt så motverkar
  den isolering och ensamhet. 
 
Praktiskt stöd: De konkreta handlingarna som i stort sett handlar om att man ger
  sin tid till den drabbade för att avhjälpa sådant som måste
  fungera i vardagen, tvätta, städa handla etc. Att ge sin tid genom
  att praktiskt göra någonting för någon annan visar också på
  emotionellt stöd. 

Klamas (2010) anser likt Lennéer Axelsson (2010) att nära släkt och vänner är de viktigaste 
stödkällorna vid psykiska funktionshinder men kompletterar med att det enligt rådande 
samhällsnormerna förväntas det att nära och kära skall vara det primära skyddsnätet. Dock 
belyser Klamas (2010) att familjen kan vara både stjälpande och hjälpande på så sätt att det 
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kan uppstå pressade situationer från omgivningen om man inte når upp till dess 
förväntningar. Styrkan i att stötta sig på sina nära och kära har att göra med att man har 
starka band och en gemensam bakgrund. Klamas (2010) säger också att en hjälpande faktor 
är att nära och kära ofta kan upptäcka tidiga tecken på om en anhörig inte mår bra. Hon 
poängterar även att närstående till den person som drabbats av ett psykiskt funktionshinder 
har lättare att se personen bakom sjukdomen, och inte låta sjukdomen bli dess identitet. En 
närstående har mestadels ett förhållningssätt som minskar risken för stigmatisering och 
utanförskap. 

 
5.2 Bemötande 
Då vi önskar undersöka främjande och hindrande aspekter i boendestödjarnas roll anser vi 
denna teori vara aktuell och användbar genom dess konkreta uppdelning. Med hjälp utav 
Skaus (2007) teori kan vi undersöka hur bemötande påverkar makten i situationen och på så 
sätt mäta under vilken grupp insatsen boendestöd hamnar. Vi kan även se om det finns 
individuella skillnader och om personliga ställningstaganden speglas in i den konkreta 
interaktionssituationen. Vi vill här säga att i Skaus teori (2007) finns en mycket stor 
maktaspekt inbäddad som inte belyses fullt ut. När vi använder teorin för att titta på 
boendestödjarens situation tar det inte hänsyn till den överordnade makten som finns hos 
till exempel biståndshandläggaren, men vi kan tydligt se hur makten tar sig form i mötet 
mellan brukarna och boendestödjarna. 

Systemnivå: 
Systemnivån utgör en helhet där bland annat normer, regler, värdegrunder, ekonomiska 
resurser, strategier och formella kompetenser finns (Skau, 2007). Det är på denna nivå ramar 
skapas, ramar som kan vara strama eller väldigt vida. Ramen utgör den frihet som hjälparen 
har i sin rollutövning, ju vidare ram desto mer handlingsfrihet och vice versa. För att en 
organisation ska kunna ha en ram som är vid och öppen krävs det enligt Skau (2007) att det 
finns yrkesutövare med kompetens, mognad och med en etisk medvetenhet. Om dessa tre 
förutsättningar inte finns hos medarbetarna och om ramen är för vid, hamnar ansvaret på 
den som inte bör bära det, då kan hjälpapparaten slå väldigt fel ut (Skau, 2007). 

Personnivå: 
Under personnivån kommer delar in som yrkesmässig och personlig kompetens, 
förhållningssätt, inlevelseförmåga och handlingskraft (Skau, 2007). Tillsammans skapar detta 
en potentiell resurs som används i varje konkret situation. Varje hjälpare skiljer sig från 
andra hjälpare och även dess resursers framkomlighet är i beroendeställning till brukaren 
som ska ta emot hjälpen. 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan båda dessa system, ingen utav dem kan existera 
utan den andre. I detta fall är boendestödjaren beroende utan systemets ram och systemet 
är beroende utav boendestödjarens insats (Skau, 2007). För att kunna använda både dessa 
nivåer samtidigt måste man ge dem var sin axel och ett värde. När dessa två axlar korsar 
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varandra skapas i varje hörn fyra olika rum där hjälparens insats kan definieras och placeras 
in utifrån vad som händer i den konkreta situationen (Skau, 2007), se tabell. 

Oasen, där den räddande ängeln finns. Här råder en bristande överensstämmelse mellan 
systemnivån och personnivån, en jämlikhetsorienterad hjälpare fast i ett hierarkiskt 
orienterat system. Den jämlikhetsorienterade hjälparen ses ofta som den som visar 
humanitet i en strikt och hård organisation (Skau, 2007).  

Växthuset, där de goda hjälperna finns. Här råder en överensstämmelse mellan systemnivån 
och personnivån, båda har en jämlikhetsorienterad utgångpunkt. Här råder respekt och tillit 
och är välfärdsstaten ideal för hur en hjälpande organisation bör fungera (Skau, 2007). 

Tvångskammaren, där hjälparen blir en torterare. Här råder en överensstämmelse mellan 
systemnivån och personnivån, där båda parter har en hierarkisk utgångpunkt. Resultaten av 
denna överensstämmelse som utgångspunkt ger en starkt förtryckande organisation. Hit hör 
instituten där makten och kontrollen är kännbar (Skau, 2007). 

Mörkerrummet, där hjälparen blir en maktmissbrukare. Här råder en bristande 
överensstämmelse mellan systemnivån och personnivån, en hierarkiskt orienterad hjälpare 
utnyttjar sin ställning i ett jämlikhetsorienterat system. Detta rum kännetecknas av att 
professionsutövaren använder sin egen person och den makt som finns med från 
strukturnivån i organisationen för att på något sätt verka förtryckande gentemot brukaren 
(Skau, 2007). 
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5.3 Empowerment 
Vår syn på empowerment grundar sig i egenmakt och individens egen självkänsla och blir på 
så sätt högst relevant för vårt socialpedagogiska synsätt. Likt Askheim (2007) väljer vi att 
använda oss av begreppet empowerment i dess betydelse av att få stöttning och möjlighet 
till att vara delaktig i sitt eget liv. Vi väljer att se på personliga resurser som friskhetfaktorer 
som genom begreppet uppmärksammas som någonting positivt av den som utför stödet. 
Empowerment är för oss också ett förhållningssätt där stödet handlar om att utöka 
brukarens självständighet ytterligare. 

Enligt Askheim (2007) grundar sig empowerment bland annat i självtillit, egenmakt, 
delaktighet, egenkontroll, självstyre, personliga resurser samt socialt stöd. Alla dessa är 
viktiga delar inom rehabilitering inom någon form av funktionshinder, i våra ögon speciellt 
inom psykiska funktionshinder. För att kunna ta sig tillbaka eller åtminstone stabiliseras efter 
att ha drabbats av psykiska funktionshinder ligger mycket av arbetet på den egna individen. 
Personal (t.ex. boendestödjare) som arbetar med individer som drabbats av psykiska 
funktionshinder kan stötta, peka i rätt riktning, coacha och finnas till för brukarens behov, 
men det tyngsta arbetet ligger hos individen själv. Empowerment är ett relativt vanligt 
begrepp inom området rehabilitering och återhämtning och det finns mängder med tidigare 
forskning om ämnet då man sett att det är en viktig bit att arbeta med som friskhetsfaktor, 
sett från ett långt perspektiv framåt. Askheim (2007) beskriver empowerment som en 
individuell medvetandehöjning i en psykologisk process. Inom ämnet rehabilitering ser 
Askheim (2007) empowerment som begreppet bemästrande. Brukare som på något sätt fått 
varaktiga funktionshinder kan genom empowerment lära sig att leva med sin egen situation 
och lära sig att anpassa sin vardag runt det varaktiga fenomen man drabbats av. Det viktiga 
är att man fokuserar på brukarens styrkor och inte brister eller fel, det vill säga man höjer 
upp det som är bra. Genom att stärka en brukares självkänsla via fokus på att fokusera på 
saker som är bra kan man öka möjligheten till känslan av brukarens inflytande över sitt egna 
liv.   
Ser man empowerment ur en hälsofrämjande synvinkel menar man på att en brukare 
omöjligt kan uppnå full optimal hälsa utan egenmakt över de friskhetsfaktorer som råder och 
styr i dennes omgivning. Det handlar inte om att man skall ändra sig, utan anpassa sig till sig 
själv och ens egen omgivning för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå (Askheim, 2007).  

Rolf Rønning (2010) tar upp en sida där välfärdssektorn (speciellt socialtjänsten) har 
granskats kritiskt då de inte behandlar sina klienter med tillräcklig respekt, utan ur ett 
maktperspektiv som snarare stjälper än hjälper. En klient/brukare som vänder sig till en 
instans för att be om hjälp kommer alltid utgå från ett underläge när det gäller 
myndighetsutövning. Man söker hjälp då man har ett behov som ej kan tillgodoses på egen 
hand, och på så sätt lägger man sitt öde i någon annans händer som skall avgöra om behovet 
är skäligt eller inte. Makt i fel händer kan sluta riktigt illa. Askheim (2007) behandlar även 
empowerment som en symbol för motmakt då det kan ses som en styrka i att ta sig ur en 
situation där man på något sätt far illa, både psykiskt och/eller fysiskt. 
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Topor (2011) ställer sig kritiskt till om begreppet empowerment verkligen finns inom det 
psykiatriska fältet? Resultaten från tidigare forskning visar på att inom psykiatrin benämns 
psykiska funktionshinder istället med begreppet psykisk störning, detta för att kunna ställa 
diagnoser på symptom/fenomen. Målet inom psykiatrin är att brukarna skall vara delaktiga i 
sin återhämtningsprocess, något som hindras genom den medicinska diskurs som råder samt 
jakten på diagnoser. Resultatet av Topors (2011) studie påvisar att socialt stöd och 
egenmakt, viljan att delta i sin återhämtningsprocess och möjligheten till praktiskt stöd har 
gett bättre resultat än vid medicinering.  
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6 Metod 
Syftet med studien grundar sig i intervjupersonernas (boendestödjarnas) upplevelser och 
erfarenheter genom den arbetsmetod de utövar med brukare som drabbats av psykiska 
funktionshinder. Vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ studie som grundar sig i 
egenuppfattade tolkningar, upplevelser samt erfarenheter hos boendestödjarna.   
 

6.1 Metodologisk ansats och metodval 
Då vår tanke från början var att studien skulle kunna återkopplas tillbaka till tidigare 
forskning om boendestödjare har vi valt att utgå från en abduktiv ansats. Enligt Kvale & 
Brinkmann (2014) är målet med en abduktiv ansats just återkoppling till tidigare forskning då 
man inte kan förutse någon annans upplevelse av ett fenomen genom den pågående studien 
i förtid. Då resultatet av sökningar efter tidigare forskning om boendestödjare visade sig vara 
svårt och tunt fick vi bredda vår sökning och även använda oss av tidigare forskning gällande 
socialt stöd utifrån brukares perspektiv för att få en bättre helhetsbild.  Vi valde en kvalitativ 
metod genom halvstrukturerade intervjuer då vårt intresse ligger i informanternas egen 
tolkning av svaren på frågorna i intervjuguiden. Kvale & Brinkmann (2014) och Nilsson (2014) 
anser att det genom intervjuer ges ett större tolkningsutrymme, större flexibilitet samt 
större möjligheter till eventuella följdfrågor och utveckling av svaren på frågorna. Detta hade 
inte varit möjligt vid en kvantitativ studie där man inte tillåts reflektera och analysera över 
sina svar. I en kvantitativ undersökning är svarsalternativen redan givna i till exempel en 
enkät. Enligt Lindgren (2014) kan en kvalitativ studie beskrivas som information i form av 
ord, en kvantitativ studie innehåller mer siffror.  
Enligt Bryman (1997) och Kvale & Brinkmann (2014) finns det en påtaglig risk att tappa 
relevant information när man intervjuar människor. Att närheten till forskaren (ofta en 
okänd person) gör att situationen känns obekväm och att informanten inte känner att den 
kan anförtro forskaren sanningen. Det kan i intervjusituationen vara lättare att försköna 
sanningen eller till och med dölja den och säga att detta fenomen aldrig har hänt. För att i 
största möjliga mån undvika att denna situation uppstod var vi tvungna att skapa någon 
form av relation till informanten. En relation som skapar tillit och låter berättelsen få komma 
fram utan att den känns utlämnande. Detta gjorde vi genom att småprata lite innan 
intervjuns start och genom att trycka på att vi var oerhört tacksamma för att våra 
informanter valt att ställa upp. Faktum är att vi var i beroendeställning till deras medverkan. 
Enligt Taylor & Bogdan (1998), Bryman (1997) och Kvale & Brinkmann (2014) är det en konst 
i sig att intervjua, men en bra utgångspunkt är halvstrukturerade intervjuer där samtalet låts 
flöda friare än i en helstrukturerad intervju. Att skapa en situation där informanten känner 
att de kan samtala fritt kring ämnet som forskningen berör trots att samtalet har en struktur 
och ett syfte, att informanten känner att de blir lyssnade till och ges tillfälle att bli sedda och 
hörda kommer man långt med. Enligt Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2014) är dock 
nackdelen med halvstrukturerade intervjuer är att den som transkriberar materialet 
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eventuellt väver in sina egna tolkningar i resultatet som intervjun gett. Likaså kan den som 
intervjuar rikta och leda frågorna så svaren representerar ett redan tidigare förutfattat 
önskat svar och resultat hos författaren. 

Något vi haft med oss i beräkningen är vetskapen om vikten av att tolka resultaten genom 
informantens ögon, och inte genom eventuella förutfattade meningar hos oss. Valet av en 
halvstrukturerad intervju föll sig därför naturligt för oss då vi försökt undvika att hamna i en 
sådan sits. Vi har genom de halvstrukturerade intervjuerna lämnat ett fritt utrymme till 
följdfrågor och reflektion genom intervjuerna, något som inte varit möjligt vid en 
strukturerad intervju med fasta intervjufrågor. 

 

6.2 Urval 
När vi sökte informanter till studien sökte vi efter sex stycken boendestödjare med minst två 
års erfarenhet av arbete med brukare som drabbats av psykiska funktionshinder. Ytterligare 
ett krav för att medverka i studien var att boendestödjarna som intervjuats hade någon form 
av utbildning inom yrket t.ex. socionom, socialpedagog, undersköterska med 
påbyggnadskurs, mentalvårdarutbildning eller liknande utbildningar, vilka enligt Andersson 
(2009) är de vanligaste utbildningarna inom yrket. Detta för att det skall vara lättare för 
boendestödjarna att förstå syftet och våra frågeställningar i studien gällande socialt stöd, 
samt främjande och hindrande faktorer inom socialt stöd. Socialstyrelsen (2007) påpekar 
även vikten av utbildning inom yrket boendestödjare för att de skall kunna tillgodose 
brukarnas individuella behov av stöd, service och omvårdnad genom både praktiskt stöd 
samt psykisk stöttning. Genom utbildning får boendestödjarna en grundkunskap om 
funktionshinder, förhållningssätt och bemötande, hjälpmedel, kommunikationssätt, 
kompletterande stödåtgärder avseende rådande lagstiftning.  

Urvalet i vår studie har skett genom en första kontakt med enhetschefer och 
biståndshandläggare som arbetar, eller har kontakt med boendestödjare. Ett 
informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till dessa personer med information gällande 
studien, våra urvalskriterier, konfidentialitetskravet samt att de boendestödjare som är 
intresserade av att medverka i studien skall kontakta oss direkt och inte gå via sin chef då 
anonymiteten försvinner. Då vi har kontaktat nio olika kommuner, men endast tre av dem 
varit oss behjälpliga så har vi även använt oss av en efterlysning på våra egna profiler på 
facebook där vi använt oss av samma informationsbrev som gick ut till enhetschefer och 
biståndshandläggare i kommunerna (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Kvale & Brinkmann (2014) anser att fördelen med att boendestödjarna kontaktat oss direkt 
för medverkan i studien är att deras identitet och arbetsplats kan förbli anonym i studien. 
Anledningen till att enhetscheferna eller biståndshandläggarna inte fått välja representanter 
till studien är av samma anledning, anonymiteten, samt att de inte kan påverka urvalet 
genom att välja boendestödjare som skulle välja ett urval som inte är representativt för 
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studien. Enligt Nilsson (2014) finns även risken att informanterna velat lämna felaktiga 
uppgifter för att ge en snedvriden syn på resultatet av svaren, detta är något vi även tagit i 
beaktning. Utöver de specifika krav på de boendestödjare vi intervjuat, att de skall ha 
arbetat i minst två år inom yrket och att de ska ha utbildning, har vi även reflekterat över 
faktorer som att kön, ålder samt etnicitet inte skall kunna påverka resultatet av studiens 
frågeställningar eller syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
 
 6.3 Konstruerandet av intervjuguiden 
Utifrån studiens syfte konstruerade vi en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2), där ett 
antal frågeställningar formulerades utifrån teman som; tidigare erfarenheter kontra 
utbildning, boendestödjarnas egen uppfattning om socialt stöd. Deras egna reflektioner om 
egenupplevda händelser där hindrande och främjande aspekter funnits gällande socialt stöd. 
Dessa teman är valda utifrån studiens teoretiska utgångspunkter som handlar om socialt 
stöd samt hindrande och främjande aspekter i boendestödjarnas arbete med sina brukare 
som lider av psykiska funktionshinder. Valet av en halvstrukturerad intervju gjordes för att 
lämna ett öppet utrymme för informanterna att berätta deras historia och inte genom att 
enbart svara på redan förutbestämda frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Våra teman och begrepp är valda utifrån vad tidigare forskning inom området gett som 
förslag till vidare forskning. Socialt stöd är ett återkommande tema gällande psykisk ohälsa, 
psykiska funktionshinder samt återhämtning och är därför en grund till vår studies 
frågeställningar (Klamas, 2010). Intervjuguiden är utformad efter Klamas (2010) tidigare 
forskning om socialt stöd, samt Lennèer Axelssons (2010) fyra olika kategoriseringar av stöd, 
emotionellt stöd, kognitivt stöd, praktiskt stöd samt social tillhörighet- och nätverksstöd.  

Då vårt urval fallit på boendestödjare med någon form av utbildning inom sin yrkesgrupp har 
vi inte stött på några svårigheter genom de begrepp vi valt att använda oss av. Dock kan det 
enligt Kvale & Brinkmann (2014) vara känsligt om informanterna varit outbildade och på så 
sätt inte förstått frågorna eller begreppen vi intervjuat om. För att visa att vi lyssnar och 
förstår, samt är med i samtalet utan att styra det för mycket då det är informanternas 
berättelser som varit i fokus under intervjuerna, har vi bekräftat vår närvaro med 
kroppsspråk genom bland annat bekräftande nickningar. 
 

6.4 Genomförande av intervjuer 
Vi har träffat fyra av de sex personer som intervjuats på olika platser som informanterna 
själva har fått vara med att påverka. De resterande två bodde på ett långt avstånd från oss, 
varpå vi har valt att utföra intervjuerna via Skype (videosamtal över datorn) med 
dem. Nilsson (2014) anser att fördelen med att sitta öga mot öga med den man intervjuar är 
att man har möjlighet att läsa kroppsspråk, mimik och att det är mer personligt. Dessa 
fördelar blir även de som hör till telefonintervjuers nackdelar, man tappar de icke-verbala 
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signaler då man endast hör och inte ser. Därav vårt val av att använda oss av videosamtal via 
Skype. På så sätt kunde vi se våra informanter precis som vid ett personligt möte, även om vi 
inte satt öga mot öga utan framför varsin datorskärm. Detta för att viktiga observationer i 
kroppsspråk inte skulle gå förlorade (Nilsson, 2014).  

Informanterna har erbjudits att få ta del av det transkriberade materialet efter genomförda 
intervjuer för att få möjlighet till att ge eventuell respons på de frågor och svar som getts. 
Enligt Thurén (2007) så kan dock detta ses som en svaghet i studien då eventuella 
missförstånd i frågeställningar och de svar som getts borde upptäckts redan under 
intervjutillfällena. Kvale & Brinkmann (2014) belyser att en styrka i att använda sig av 
utbildade informanter i en studie påverkar på så sätt att man minimerat risken för 
missförstånd med begrepp och teman i studien då det är sådana som informanterna berört 
tidigare, i vårt fall via boendestödjarnas utbildning. Utbildning och förhållningssätt är enligt 
socialstyrelsen av yttersta vikt när det kommer till yrkeskategorin boendestödjare 
(Socialstyrelsen, 2007). Som tidigare nämnts så har Kvale & Brinkmanns (2014) 
maktsymmetri tänkts igenom innan intervjuernas genomförande, detta genom att vi aktivt 
gjort valet att endast en av oss närvarat vid varje intervju. En nackdel med detta är att hade 
vi varit med båda två kanske vi hade uppfattat kroppsspråk eller svar på ett annat sätt än när 
vi deltagit enskilt. Men där har etiken fått råda och denna eventuella svaghet fått stå 
tillbaka. Något som vi dock har reflekterat över är då det har förekommit informanter som 
inte varit så pratglada. Detta resulterade i en inre stress hos oss i intervjusituationen. För att 
få igång samtalet bättre fick den utav oss som närvarande prata runt och omformulera 
någon utav frågorna för att få informanten att svara. Detta har vi kopplat till Kvale & 
Brinkmann (2014) förklaring till att vi måste skapa en situation där informanten känner 
trygg, det tog en stund innan tryggheten infann sig och samtalet fick flöda mer fritt. Vi tog i 
beaktning hur lätt det var att hamna i en sits där vi fick akta oss för att tolka frågorna utifrån 
de svar vi önskade att få, utan tänka på att hålla oss opartiska.  

 

6.5 Bearbetning av data 
Enligt Lindgren (2014) måste allt material till den genomtänkta studien noga förberedas. Då 
metodvalet i denna studie fallit på halvstrukturerade intervjuer har en intervjuguide 
utvecklats innan intervjuerna skett, samt informationsbrev har skickats ut för att nå ut till 
informanter. Dock är materialet som samlats in under studiens gång även något som är i 
behov av bearbetning. I vårt fall har vi spelat in intervjuerna genom ett inspelningsprogram i 
en telefon vid sidan av datorn för att inget material skall falla bort (Lindgren, 2014). Då vi har 
utfört tre intervjuer var kan det vara en nackdel genom att det endast är den som närvarat 
vid intervjuerna som getts möjlighet till att avläsa mimik, rörelsemönster och andra fysiska 
aspekter under intervjuernas gång. Två intervjuer har genomfört via Skype (videosamtal 
genom datorn), Lindgren (2014) belyser vikten av att tekniken möjliggör sparandet av 
information som samlats in. Vårt val av att använda Skype grundar sig i att avståndet var för 
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långt och tiden för knapp för att kunna utföra personliga intervjuer, båda dessa intervjuer är 
gjorda av samma person. Styrkan i att använda Skype var att intervjuaren kunde se 
personerna som intervjuades, möjligheten att se ansiktsuttryck, mimik och skaffa sig en 
helhet om uttryck hos informanten. Hade vårt val istället legat på telefonintervjuer hade 
detta gått förlorat och på så sätt blivit svårare att utläsa ett resultat. 

Vi har använt oss av den analysmetod som Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) beskriver som 
”the constant comparative method” eller ”the constant comparative technique”. Dessa 
betyder att man under analysprocessens gång jämför mönster i det insamlade 
data/materialet, samt jämför dem med tidigare forskning och våra tidigare valda teoretiska 
perspektiv.  Denna analysmetod delas in i fyra olika steg;  

1. Skapandet av provisoriska kategorier genom ständiga jämförelser av data  

2. Förfinande och renodling av kategorierna  

3. Kartläggning av relationer mellan kategorierna  

4. Formulering och fixering av en övergripande struktur, eller teori 

Dessa fyra kan även beskrivas i andra sammanhang som; reproduktion av data (kodning), 
presentation av data (tematisering) samt slutsatser och verifiering (summering)(Lindgren, 
2014, sid. 33-34).  
 
6.5.1 Kodning 
Genom kodning börjar man hantera det insamlade materialet, i vårt fall våra intervjuer och 
våra transkriberingar. Genom att hitta centrala begrepp kunde vi kategorisera och 
strukturera det insamlade materialet och på så sätt koka ner det och skaffa en ram. Lindgren 
(2014) belyser vikten av noggrannhet då resultatet av de centrala begreppen och 
kategorierna är det material man arbetar vidare med till en slutprodukt. Iakttagelser av 
förändringar i kroppsspråk, mimik, känslor med mera antecknas även i koder för att kunna 
jämföras med allt insamlat material. Koder kan ses som att materialet har intressant och 
informativ information för studien. Koderna i sig står för de antaganden som forskaren valt 
att sätta en etikett på genom det insamlade materialet. Lindgren (2014) påpekar att det är 
bättre att koda för mycket än för lite då materialet kommer att gås igenom vid flertal 
tillfällen. Dock påpekar han vikten av att man skall ha ett öppet förhållningssätt under 
arbetet med kodningen då det är lätt att ens egen tolkning genom tidigare forskning, tidigare 
erfarenheter eller liknande kan påverka utformningen av koderna. 
 
Alla sex intervjuer som spelats in behöver göras om till analyserbar text. I denna studie har 
detta skett genom transkribering för att inte gå miste om viktig information samt kontext- 
och miljöfaktorer. Transkriberingen skedde enskilt och vi bearbetade endast de tre intervjuer 
vi själva genomfört. Vi försökte transkribera på ett likartat sätt där ingen information skulle 
gå förlorad. Ett likt bearbetat material ansåg vi skulle göra underlätta för att kunna göra 
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liknande tematiseringar utav allt sammanställt material. I transkriberingen försökte vi få med 
så mycket information som möjligt och vi har inte heller låtit den författare som inte varit 
med vid en intervjusituation vara den som ensam fått tolkat vad som sas under 
intervjutillfället. Vi anser att vi lyckats låta informanternas röster komma fram i vår studie 
genom att ha arbetat med eftertanke utifrån ovanstående problematik och försiktighet kring 
vår egen uppfattning. 
 
6.5.2 Tematisering 
Likt Lindgrens (2014) förklaring kunde vi se att tematisering blev en slags kodning av de 
redan gjorda koderna. Enligt Lindgren (2014), är tematiseringen en avgörande del i 
analysarbetet då det är nu materialet sorteras, förhoppningen är att man i detta skede skall 
se om materialet har någon koppling till det syfte studien har. Genom att växla mellan 
ursprunglig punkt i de insamlade data man redan har och skapa koder (induktivt tänk), till att 
utmana dem och vända på dem, utgå från koder och teman och jämföra med insamlad data 
(deduktivt tänk) skapar på så sätt en abduktion (Lindgren, 2014). Vilket kopplar tillbaka till 
oss då vår studie utgår från en abduktiv ansats. 

Som sagt kodade enskilt men satte oss tillsammans för att gemensamt leta efter kategorier 
eller teman. Vi kunde vid detta tillfälle se stora likheter mellan de koder vi enskilt hade 
skapat, samma eller synonyma begrepp kom ofta upp. Där olikheter fanns kunde vi genom 
tematiseringen hitta likheter och materialet fick en struktur som vi sedan kunde börja 
summera. Resultatet visade på att vissa koder representerade något eget, medan andra 
koder var i behov av andra för att bilda en helhet. 
 
En kvalitativ analys benämns ofta som en hermeneutisk sådan, detta på grund av den 
hermeneutiska spiralen där tolkningar växer fram i olika processer där tidigare kunskap 
blandas med nyinsamlat material. Dock är en kvalitativ analys alltid interaktiv, vilket betyder 
att man går igenom materialet till dess att resultatet är stabilt, detta kallas även för 
”constant comparison” (Lindgren, 2014). Den hermeneutiska spiralen och den abduktiva 
ansatsen gjorde sig tydlig då vi gemensamt satt och tematiserade. Vi backade ofta tillbaks till 
våra teorier för att kontrollera att vi arbetade med vårt material med rätt perspektiv. 
Kunskapen om den tidigare forskningen gjorde att vi såg mönster i vårt material tydligare. 
 
6.5.3 Summering 
Lindgren (2014) beskriver summeringen som att knyta ihop säcken. Det var under 
summeringen som våra slutsatser kunde dras och vi såg kategorierna blir mer exakta. En 
kvalitativ analys riktar ofta in sig på enskildheter, medan syftet riktar in sig på att belysa 
generella mönster och/eller problem, detta kan även komma att kallas partikularistisk. I 
detta skede är det även möjligt att testa sin kvalitativa analys genom att göra den till en 
kvantitativ analys, detta för att det ibland kan vara lättare att läsa siffror än text. 
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6.6 Etiska ställningstaganden 
Kvale & Brinkmann (2014) poängterar att arbeta etiskt inom forskningen handlar om val av 
metod och hur man väljer att arbeta. Etiska överväganden måste alltid göras när man ska 
ställa påträngande och kanske till och med obehagliga frågor till människor man inte känner.  

Att vara påträngande är trots allt grunden i en kvalitativ undersökning och kan inte frångås. 
Syftet med forskning är att den måste ”göra gott” för gruppen deltagare, detta innebär 
indirekt att informanterna också måste lida så lite skada som möjligt. Enligt Blennberger 
(2005) och Kvale & Brinkmann, (2014) så innebär rollen som forskare att man måste tänka 
på vilken typ av frågor man ställer och hur man ställer dem för att undvika vara allt för 
påstridig. Undvikandet av ledande frågor även om man har ett givet mål med intervjun och 
vill hålla sig till ämnet är ett exempel på detta. Forskarrollen innebär även en moralisk 
förpliktelse för att inte komma för nära informanten så att en så kallad kvasiterapeutisk 
relation uppstår. Det innebär att informanten efter att intervjusituationerna är avklarade 
känner sig utnyttjade och lämnade ensamma efter att de lämnat ifrån sig för mycket känslig 
information. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) måste man säkerhetsställa ett informerat 
samtycke innan man startar själva intervjuandet, detta innebär att undersökningspersonerna 
godkänner att de deltar i forskningen frivilligt och att de vet om att de har rätt att dra sig ur 
när som helst om de så skulle vilja. Här gäller det att vara uppmärksam på vem som ska 
lämna samtycke, till exempel när det finns barn inblandade som informanter och även 
informantens anonymitet. För att kunna få ett samtycke måste man lämna ut information 
om studien och dess syfte, något som kräver eftertanke. Att vara för fri och öppen om 
studiens syfte kan riskera att utestänga information som är relevant, men man kan inte 
heller få ett samtycke kring något som man inte vill delge information om. Denna vågskål av 
överväganden kräver noggrann eftertanke under förberedelseprocessen. Kvale & Brinkmann 
(2014) belyser även kravet på konfidentialitet i forskningen, en tydlighet om för vem 
informationen som framkommer under intervjusituationerna kommer vara tillgänglig för. 
Konfidentialitet är även kopplad till informanternas anonymitet, vilket skyddar 
informanterna från att få sin identitet avslöjad men ger också forskaren rätt att tolka den 
information som informanterna ger utan att bli motsagd.  

Vi har hanterat dessa dilemman genom att vi kritiskt diskuterat sinsemellan hur vår 
intervjuguide utformats, samt vilka frågor som skall ställas. Vi har låtit informanterna vara 
med och styra plats för intervjuer, samt låtit dem ta del av materialet efter transkribering 
innan påbörjad analys. Vi har informerat om konfidentialitetskravet, samt att all insamlad 
data endast kommer att användas till denna studie och kommer att raderas efteråt. 
Informanterna är informerade att de när som helst under studiens gång kan dra sig ur utan 
påföljder, samt att varken namn, arbetsplats eller kommun kommer att nämnas i studien. 
Kvale & Brinkmann (2014) hävdar att en anledning till varför man bör välja att intervjua 
utbildade informanter är ur maktperspektiv då informanterna kan känna sig i ett underläge 
som outbildad gentemot forskare med högre utbildning. För att undvika detta har vi haft 
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maktperspektivet i bakhuvudet då vi aktivt valt att endast närvara en mot en under 
intervjuerna.  

 
6.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) skall det vid en kvalitativ studie finnas ett antal begrepp 
som bör kontrolleras och upprätthållas för att forskningen/studien skall vara tillförlitlig. 
Begreppet validitet belyser om studien mäter det som ämnats undersökas, det som är 
relevant, alltså träffsäkerheten i studien. Reliabilitet ger information om studiens 
tillförlitlighet, alltså om informationen som analysen utgår ifrån är framtagen på ett 
tillförlitligt sätt. Vi eftersträvar en hög validitet och reliabilitet genom att vara medvetna om 
de risker som finns med kvalitativa studier.   

Kvale & Brinkmann (2014), anser att det finns skillnader mellan muntligt språk och skriftligt 
språk och att det kan uppstå komplikationer när språket överförs från den ena formen till 
den andra. För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt har våra intervjuer transkriberats 
ordagrant, för att så lite utav våra personliga tolkningar ska bli inblandande i texterna. Vi har 
även haft i åtanke att det som betonas i det muntliga språket ska synas i den utskrivna 
versionen, sinnesstämningar skall också transkriberas, så som skratt, gråt och irritation etc. 
varpå detta även finns att utläsa i våra transkriberingar.  

Lindgren (2014) anser dock att dessa ovan centrala begrepp som Kvale & Brinkmann (2014) 
diskuterar inte går att applicera i kvalitativ forskning då de främst riktar sig till kvantitativ 
forskning genom mätbara resultat. Det finns olika meningar till de olika 
forskningsmetoderna. Reliabiliteten syftar till stabilitet i data, och proceduren av de 
insamlade data till studien. Validiteten syftar till att mätningarna utförs på det som är avsett 
att mätas, varpå Lindgren (2014) ställer sig kritiskt till att dessa oproblematiskt kan användas 
i kvalitativa studier då dessa inte är standardiserade mot kvalitativ forskning. Detta har vi 
även valt att beakta, men vi har gjort ett aktivt val att använda oss av Kvale & Brinkmann 
(2014) som anser att dessa begrepp är centrala för att studiens tillförlitlighet skall förbli hög.  
Våra etiska dilemman har diskuterats ett flertal gånger innan informationsbrev, 
intervjuguide samt intervjuer skett. Analysmetod har valts utifrån den typ av studie vi valt att 
genomföra, allt detta för att reliabiliteten skall förbli hög genom hela studiens 
genomförande. Vi har även försökt stärka reliabiliteten genom att ha transparens i hur vi 
bearbetat vårt material. Våra dilemman utifrån validiteten i studien är att det varit svårt att 
finna tidigare forskning utifrån boendestödjares perspektiv. Vi har därför tidigare i vår studie 
belyst detta problem och motiverat varför vi fått bredda vår sökning, för att få en större 
inblick i helheten gällande studiens frågeställningar. Vi har även redogjort för dilemmat 
genom vårt aktiva val att använda oss av intervjuer via Skype, och dess eventuella fallgropar, 
samt de svårigheter som uppstod under intervjusituationen då det infann sig en svårighet 
med att få igång samtalet. 
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7 Resultat och analys 
Baserat på studiens syfte och frågeställningar kommer detta avsnitt att behandla olika typer 
av upplevelser och erfarenheter utifrån boendestödjarnas perspektiv. De teman som 
kommer att behandlas är uppdelade under fyra större kategorier; socialt stöd, främjande 
aspekter, hindrande aspekter samt utbildning. 
 
7.1 Socialt stöd 
Både Lennéer Axelsson (2010) och Klamas (2010) hävdar att det sociala stödet är nära 
sammankopplat till vårt sociala nätverk. Det är i vår närmsta umgängeskrets, familj och 
vänner men även bland arbetskollegor man kan finna stöd, empati och omtanke vid behov. 
När det brister i det sociala stödet kan man behöva hjälp utifrån för att dessa behov skall 
kunna fyllas, det är där boendestödjarna kommer in i bilden.  
 
Resultatet i vår studie visar att samtliga intervjuade boendestödjare arbetar med någon form 
av socialt stöd i sin vardag med deras brukare. Socialt stöd kan visa sig i många former och 
det är svårt att rama in vad som är socialt stöd då det är anpassat efter individers enskilda 
behov. Dock belyser samtliga boendestödjare att socialt stöd är något som samtliga 
brukarna är i behov av. 
 
7.1.1 Ryggraden/ stöttepelaren 
Vad ett socialt stöd är för en boendestödjare ter sig enligt vårt material vara en ganska 
homogen uppfattning. Synonyma begrepp som stöttepelare, fast punkt och att vara den där 
extra ”ryggraden” som håller brukaren upprätt, är något som återkommer ofta i alla 
intervjuer. Två konkreta exempel från vårt material är när två av våra informanter beskriver 
det sociala stödet enligt följande; 
 
”… ett extra ben att stå på tills man förhoppningsvis kan stå på egna ben.”    
 
”... socialt stöd kan ju vara att finnas med, att vara modet, att vara tålamodet, att liksom… ja 
det är modet när man själv inte kan...” 
 
När vi tolkar att vara en extra ryggrad med hjälp av Lennéer Axelssons (2010) psykosociala 
stödformer anser vi att alla dess fyra kategorier finns representerade i vårt material.  
Samtliga informanter har svårt att rama in vad som är det sociala stödet och inte, då det ter 
sig olika från situation till situation. Vår tolkning är att socialt stöd är ett svårdefinierat 
begrepp ur en boendestödjares perspektiv, men att det genomsyrar hela deras 
yrkesprofession på alla olika plan. Ur materialet plockar vi en situation där det sociala stödet 
har varit avgörande trots att boendestödjaren inte kan nämna konkret vad denne gjort; 
 
”Den här killen har bara gått från självständighet till självständighet, och någon måste ju 
hjälpa våra brukare att styra sitt eget skepp och liv.”  
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Svanström och Sandling (2007) tar upp det faktum att ha någon att luta sig mot ökar 
brukarens självständighet och utveckling. Samt att man som boendestödjare måste visa på 
mod och tålamod för brukarens egen utveckling. 
 
7.1.2 Osynlig 
Men hur visar sig då det sociala stödet rent konkret i mötet mellan brukare och 
boendestödjare? Att ge brukaren tid, inte stressa och låta den som vill få prata och 
formulera sig i lugn och ro, är något vi ser. Vi ser även att en boendestödjare inte lägger ord i 
munnen på den brukare som försöker göra sig hörd. Vardagsproblematiken är något som 
lyfts fram som extra viktigt att prioritera i mötet med brukaren. Att vara behjälplig i 
allmänna frågor i vardagen tycks vara en röd tråd genom materialet. Materialet visar även 
att man bör vara en allvetare, att kunna lite om mycket. Genom följande citat gör sig denna 
osynlighet synlig hos våra boendestödjare; 
 
”Då har man egentligen inte gjort så mycket mer än ha varit med, men att det har varit ett 
tydliggörande att man har varit med.” 
 
”… att vara osynlig… att hålla mig i bakgrunden… till förmån för personen… Det är ju den 
som skall vara nöjd med dagen. Det är ju den som ska känna sig lyckad.” 
 
”… men om personen själv kommer fram till en lösning som jag kanske har vetat i ett halvår 
genom att ha försökt flika in, fast även sagt det på hur mycket olika sätt som helst utan att 
faktiskt säga det, då är jag nöjd.” 
 
Vår tolkning av den osynlighet som boendestödjarna beskriver är att de lyckas guida sina 
brukare obemärkt. Detta tyder på en stor kunskap och professionalism hos yrkesgruppen. 
Att bemöta andras problem hjälper enligt Ljungblad och Näswall (2009) brukaren från att bli 
isolerad i sin ångest men det finns också en risk med att guida andra i deras problem, då man 
inte bör lägga in sina egna värderingar. 
 
7.1.3 Ersättare 
Trots att relationen mellan boendestödjare och brukare är professionell kan vi se att det 
emotionella stödet finns där i det konkreta mötet. Det visar sig kanske inte genom närhet 
och ömhet så som det kan göra med närstående släkt och vänner, men engagemanget och 
förståelsen för brukarens situation tycker vi är tydlig hos boendestödjarna. 
 
”Om man inte har några anhöriga… Vi har en man… Vi handlar en dag, lagar mat en dag och 
planerar veckan en dag. Skulle inte vi, skulle det inte fungera… Utan oss står han helt 
handfallen men med vårt stöd så fixar han det mesta.” 
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Förälderns funktion för en brukare bär på den roll som enligt Klamas (2010) ska vara den 
som står för empatin och omtanken till den som lider av ett psykiskt funktionshinder, och 
har där med en stor del att göra med processen som ska föra brukaren framåt. Genom vårt 
material kan vi utläsa att vid något tillfälle går boendestödjaren in och ersätter en annan 
närstående relation. Vi misstänker att detta har att göra med en bristande tillit till den 
person som borde vara den brukaren anförtror sig till, men av någon anledning inte gör. 
Nedan kommer ett tydligt exempel på ett enligt Lennéer Axelsson (2010) emotionellt stöd 
där boendestödjaren ersatt en närstående; 
 
”… jag frågade honom om han inte pratat med farsan om det. Han svarade det går inte, det 
skulle jag aldrig våga ta upp.” 
 
Enligt Topor (2004) är kontinuitet ett bevis på att något finns kvar när annat sviker. Vid 
psykiska funktionshinder är det vanligt att vänner och arbetskamrater tar avstånd, varpå det 
leder till ett minskat nätverk och social isolering. Boendestödjarnas uppdrag inom insatsen 
boendestöd kan skilja sig oerhört beroende på brukarens behov. Vissa gånger handlar det 
om att vara tryggheten och modet vid sociala interaktioner. 
 
7.1.4 Hjälp till självhjälp 
Praktiskt stöd genom städ, inköp eller att gång på gång visa hur tvättmaskiner och andra 
hushållsapparater fungerar är exempel på vanliga arbetsuppgifter för en boendestödjare. 
Men det är inte det faktum att det utför hushållssysslor som är det relevanta, att praktiskt 
stötta och pusha sina brukare så att de själva deltar i det arbete som ingår i att leva i en 
vardag är i situationen, det primära. Boendestöd är inte hemhjälp eller hemvård, de är en 
hjälpande hand som aktivt stöttar brukaren till att, där möjlighet finns, låta brukaren växa i 
sin egen förmåga. 
 
”Vi jobbar inte på att ta ifrån dem någonting de kan, utan var ska jag verkligen gå in med 
mitt huvud och mina händer? Vi försöker ju leta, för tanken är ju att brukaren ska behålla det 
den har och kanske också få några nya kunskaper som gör att det leder vidare…” 
 
Enligt Askheim (2007) är det stöd som boendestödjaren ger när de coachar och ser till 
brukarens egen situation och vilja, ett sätt att stärka empowerment, eller brukarens 
egenmakt. Under intervjuerna har vid ett flertal tillfällen uppkommit olika situationer där vi 
tolkar det stöd som ges som empowerment. Boendestödjarna tar på sig rollen som ett 
motiverande bollplank och de trycker gång på gång på att det är brukarens delaktighet i 
stödet som är relevant. Stödet finns till för att öka brukarens självständighet utifrån 
brukaren egen situation och möjlighet. 
 
”… jag vill få brukaren att bli så självständig som möjligt utav den förmågan som finns där 
från början.” 
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Men vi ska inte heller glömma det oerhört stora stöd de ger sina brukare genom att praktiskt 
visa hur saker och ting bör gå till för att vardagen ska fungera. Allting handlar enligt 
boendestödjarna om att få brukaren delaktig i sitt eget liv, de vill se framgångar för brukaren 
utan att ställa krav. Vi ser en röd tråd genom alla intervjuer att empowerment är ett 
förhållningssätt som boendestödjarna använder i sitt arbete, men att det utav 
boendestödjarna själva, inte benämns som empowerment. Ett tydligt exempel på detta kan 
vi utläsa ur nedan citat; 
 
”… vi kan se att med den hjälp vi kommer med, både i ord och visuellt, så kan man kliva 
vidare och klara sig själv. Vi jobbar på att göra oss arbetslösa.” 
 
 
7.2 Främjande aspekter 
Nedan framkommer några främjande teman som framkommit under kodning av vårt 
material. 
 
7.2.1 Trygghet/ förtroende 
”… för att kunna jobba måste man ha ett bra förtroende. Har du inte förtroendet med dig så 
kommer du ingenstans.” 
 
Vi ser att tillit är något som gör sig tydligt i vardagsproblematiken. Exempel på detta är att 
veta eller lätt kunna ta reda på saker som öppettider hos biblioteket, gymmet, butiker och 
att vara den som vet när bussen går. Detta inger en trygghet hos brukarna. Ur materialet kan 
vi utläsa att brukarna många gånger har lite svårare för det sociala sammanhang som finns 
på dessa uppräknade platser. Vi ser även att boendestödjaren kan vara den som kommer 
med alternativ när brukaren inte riktigt vet själv vad hon eller han vill göra. Relationen och 
tilliten tillåter detta. Materialet visar även att boendestödjarna innehar stora kunskaper om 
brukarnas situation och kan ge svar på frågor och funderingar som är kopplade till 
funktionshindret i sig, något som vi tolkar som ett kognitivt stöd enligt Lennéer Axelsson 
(2010) teoretiska uppdelning. Boendestödjarna som deltagit i studien anser att något som 
även är betydelsefullt i det främjande arbetet gällande socialt stöd är kontinuitet. Genom 
kontinuitet kan man enligt boendestödjarna bidra till bättre relationer då det inte blir nya 
ansikten för ofta för brukarna. Vi ser även att boendestödjarna kommunicerar sinsemellan 
för att ha en röd tråd i hur den beviljade insatsen skall utföras, detta för att gynna brukaren 
på bästa sätt. Genom materialet tolkar vi att boendestödjarna anser att via kontinuitet 
skapas en trygghet både inom arbetsgruppen, samt mellan boendestödjarna och brukarna. I 
nedan citat tolkar vi att förtroendet boendestödjare och brukare mellan visar sig när 
boendestödjaren ser förbi funktionshindret. I situationen visar sig boendestödjaren som en 
trygg punkt och låter sig inte påverkas. 
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”… jag ser att du är arg så skäll på mig då även om jag vet att det inte är mig du är arg på, 
jag kommer fortfarande imorgon igen och jag är samma person som jag var innan du skällde 
på mig. Jag dömer dig inte för den handlingen utan det blir ju också en trygghet jag visar att 
jag är här och jag är här för att hjälpa dig inte för att vi ska älska varandra.” 
 
Enligt Klamas (2010) får man genom kontinuitet en större kännedom om brukaren, och på så 
sätt är det lättare att upptäcka förändringar i tid. Detta kan ses både ur positiva och negativa 
aspekter då man både kan se framgångar, men även om det inte sker någon utveckling 
under tid. Genom en ökad kontinuitet ökar man möjligheten till en starkare relation samt 
ökat förtroende och tillit. 
 
”När jag bygger relationer handlar det mycket om trygghet, jag lovar inte saker jag inte kan 
hålla, sen är det klart att jag kan göra misstag… Jag bjuder mycket på egna misstag, där 
handlar det givetvis om en avvägning, att normalisera. Det finns mycket man kan 
normalisera…” 
 
I ovan citat tolkar vi att det finns en medvetenhet hos boendestödjarna om att bjuda på sig 
själva ökar tilliten hos brukarna då man normaliserar tillvaron på så sätt att påvisa att allt 
inte behöver vara perfekt, att alla kan göra misstag. Socialt stöd enligt boendestödjarna 
kräver trygghet och tillit i relationen mellan brukare och hjälpare, något som stöds av Klamas 
(2010) avhandling. Vi tolkar att när tilliten finns mellan brukare och hjälpare kan man i 
relationen få ett samspel där möjligheter kan skapas och mål kan sättas. 
 
7.2.2  Ömsesidig respekt 
Boendestöd är en frivillig insats som ges i den egna miljön och i de flesta fall i det egna 
hemmet, någon som vi ser att boendestödjarna visar respekt för. Enligt Rønning (2010) är 
den som ber om hjälp alltid i ett underläge sett ur ett maktperspektiv, något som vi ser att 
det finns en stor medvetenhet om bland boendestödjarna. Detta exemplifieras genom att 
boendestödjare ser sig själva som en besökare i en annan människas hem. Att de ställer sig 
utanför dörren hos brukaren och ringer på för att bli insläppt tyder på en respekt för 
integriteten hos brukaren. Det har framkommit i studien att boendestödjare har blivit 
ombedda utav sina brukare att inte klä sig i stereotypa kommunala kläder med synliga 
logotyper när de kommer och utför insatsen. Det fanns även önskemål från brukare om att 
inte ställa den kommunala bilen, som också bär logotyp i närheten av brukarens bostad. De 
vill inte att boendestödjaren öppet ska visa sin tillhörighet till professionen när de besöker 
dem i sitt hem. 
 
”… du parkerar inte utanför mitt, du har inga kläder på dig som det står kommunen på… vi 
går mycket i vanliga kläder och vi har fått en del kläder där loggan sitter längre ner så vi kan 
stoppa ner loggan i byxan…” 
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Vi tolkar detta som att brukarna medvetet försöker undvika stigmatisering, eller stämpling i 
den grad att de inte vill bli utpekade som hjälplösa. Vi tolkar även att det finns en inbäddad 
skamkänsla i det faktum att man bär på en diagnos, alternativt ett psykiskt funktionshinder. 
Vi anser med stöd av Topor (2011) som ställer sig kritisk till diagnostisering av psykiskt 
funktionshindrade att när brukaren ställer dessa krav på sina boendestödjare visar de tydligt 
på motmakt. Samtidigt som vi tolkar detta krav som en försvarsstrategi mot att bli ytterligare 
stigmatiserad. Ett exempel på att boendestödjarna försöker lägga sig på samma nivå som 
sina brukare är genom deras synsätt i nedan citat; 
 
”Alltså, jag försöker så långt det går att vara en vuxen mot en vuxen, ibland e man inte det… 
ibland blir det ”barn/förälder”, men jag försöker så långt det är möjligt för det är där jag tror 
att man skall va.” 
 
Vår tolkning av detta är en medvetenhet hos boendestödjarna för den utsatthet som 
gruppen ställs inför. Boendestödjarna försöker i största möjliga mån undvika det 
maktperspektiv som råder samt ytterligare stigmatisering. De ifrågasätter även dess grund 
genom att problematisera vad som är brukarnas identitet och inte. Nedan informant sätter 
ord på detta genom 
 
”… för vad är det som är en egenskap hos en person? Och vad är en funktionsnedsättning…” 
 
7.2.3 Team 
Något som vi sett i vårt material är en efterfrågan på samverkan olika professioner emellan. 
Detta för att främja arbetet hos brukarna på bästa sätt. Boendestödjarna uttrycker i 
dagsläget att de blir exkluderade ur insatsens utformning och önskar ett tydligare samarbete 
med närliggande professioner än vad de har idag. 
 
”Nätverksmöten och nätverk är ju idag lagstadgat men det finns inte riktigt ännu, men det är 
något som behövs. Nätverksmöten där alla inblandade är med.” 
 
Citatet ovan tolkar vi som en önskan från boendestödjarna där de anser att samverkan skulle 
öka och tydliggöra de främjande aspekter som måste råda för att kunna ge ett gott socialt 
stöd. En stor fördel med teamarbete enligt Berlin (2014) är att alla inblandade professioner 
kan gemensamt arbeta fram de bästa lösningarna, i detta fall insatserna, för brukaren. Enligt 
Berlin (2014) är team något som kan stärka en yrkesgrupp på en arbetsplats. Man 
kompenserar varandras styrkor och svagheter och kan på så sätt bilda ett starkt arbetslag 
där alla professioner inkluderas och strävar efter samma mål. Man stöttar även varandra i 
teamet, något som en av våra informanter uttrycker genom nedan citat; 
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”Om det är någonting man tycker är tufft… man måste få lov då, att få ur sig frustrationen 
för att kunna ladda batterierna igen. Så är det ju, man jobbar ju med människor.” 
 
Nackdelen med teamarbete enligt Berlin (2014) är att det kan förekomma konkurrens 
professioner emellan då det kan bli ett ojämnt maktförhållande genom professionernas 
status samt olika utbildnings- och kunskapsförhållanden. Ytterligare en nackdel är att 
professionerna inom teamet blir beroende av varandras kunskaper och bildar på så sätt ett 
´beroendeförhållande´ till varandra. Varpå det kan leda till osämja i arbetsgruppen på grund 
av bristande kunskap för varandras professioner, vilket även är en hindrande faktor enligt 
materialet i studien.  

Vår tolkning är att det finns en önskan från boendestödjarna om ett ökat samarbete 
professioner emellan, men vi kan i dagsläget inte analyser detta ytterligare då samverkan 
lyser med sin frånvaro. Dock ser vi positivt på att boendestödjarna efterlyser detta för att 
förbättra och främja arbetet med sina brukare. 
 
 
7.3 Hindrande aspekter 
Nedanstående teman är tydliga hinder som framkommit i vårt material för hur 
boendestödjarna ges möjlighet i att utföra sitt arbete och ge sina brukare det sociala stöd de 
är berättigade till, samt i behov av. 
 
7.3.1 Att mötas av en stängd dörr 
Även om det finns mycket förståelse för brukarna hos boendestödjarna innebär det inte att 
det inte skapas frustration, för den som ska utför stöduppdraget, när det misslyckas. Det 
som vi ser tydligast i denna studie är frustrationen att komma till en stängd dörr och inte bli 
insläpp, inte ens få ett tillfälle till att prata. 
 
”Personer som inte öppnar dörren är mest frustrerande. När man ser och vill in och ge, man 
skulle vilja… men de vill inte och då får man acceptera det.” 
 
Boendestödjare har inte nycklar till sina brukare utan ger endast stöd till dem som väljer att 
släppa in dem. Att inte bära nycklar och att respektera brukarens vilja är enligt oss ett sätt 
att neutralisera makten något. 
 
”… frustrationen när någon inte öppnar, sover personen? Står den på andra sidan och ser mig 
i nyckelhålet men öppnar inte ändå?” 
 
Boendestödjaren sitter på mycket kunskap om sina brukare och vet att stödet skulle 
behövas, viljan finns men möjligheten uteblir. Ljungblad & Näswall (2009) anser att för att 
hantera denna situation är det viktigt med kunskap och förståelse för brukaren men med 
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kunskapen kommer även medvetenheten om att det sociala stödets positiva påverkan 
uteblir. Vår tolkning av detta är att det föreligger ett riskmoment i frustrationen som skapas 
hos boendestödjarna, genom att deras motivation sakta men säkert sänks när de inte får 
utföra sitt arbete. 
 
7.3.2 Släkten vet bäst 
Tyvärr har det i denna studies material framkommit vid ett par tillfällen att föräldrarna har 
varit en hindrande faktor för att kunna utföra boendestöd på ett framgångsrikt sätt. 
Föräldrarna har haft förutfattade meningar om boendestöd som insats och har ansett sig 
vara de som kan och känner till sitt vuxna barns behov mest. Nedan följer tre olika citat från 
informanter som på olika sätt beskriver relationen till nära och kära som hindrande aspekter; 
 
”Det är oftast anhöriga som gör att det blir lite svårt. De kan sätta begränsningar och styra 
lite också… anhöriga har andra möjligheter, men de ser till att det blir lite tungrott…” 
 
”… riktigt som en klansläkt hade slutit sig runt den här grabben och bara skyddat honom från 
allt… så för mig hade de tagit hela hans barndom ifrån honom, han hade inte fått leva ut 
någonstans!” 

”… en kille med föräldrar som inte mår så bra, men ändå måste vara med. De tror att, det de 
säger och vet om sitt vuxna barn det är rätt och riktigt. Det kan bli jätte svårt att komma 
fram då, då måste man nästan börja med att jobba bort föräldrarna.” 
 
Vi tolkar detta som ett stort hinder hos boendestödjarna då ett tillfredsställt behov hos 
brukarna anses av oss vara en friskhetsfaktor, varpå släkten i detta skede gör detta till en 
omöjlighet. Klamas (2010) stärker den uppfattning som boendestödjarna ger oss i studien 
när hon säger att familjen både kan vara hjälpande och stjälpande. 
 
7.3.3 En underordnad position 
Resultatet visar att boendestödjarna önskar en större frihet i att låta brukarnas behov styra 
upplägget om hur arbetsdagen bör läggas upp. Dock känner de att ur en organisatorisk 
aspekt är det omöjligt då de själva inte kan påverka mål och syfte med den beviljade 
insatsen, och på så sätt inte forma den. Nedan citat är ett exempel på detta; 
 
”Tillit kan jag känna ibland, som det är inom många yrkeskategorier som till exempel på 
sjukhuset, där är det läkaren som VET, men det är andra som träffar patienten dagligen. Lite 
så är det med boendestöd också. Jag tycker att det har blivit bättre, men jag tycker 
fortfarande att det finns lite för lite tillit för dem som jobbar på golvet, som i vardagen träffar 
personen.” 
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Dunér & Nordström (2005) och Sandström (2008) hävdar att detta ansvar ligger på den 
myndighetsutövande biståndshandläggaren, något som försvårar för boendestödjarna. De 
känner att det är de som arbetar med brukarna i vardagen och på så sätt ser om behovet 
ändras under resans gång. Boendestödjarna belyser under flertalet intervjuer att tid är en 
återkommande faktor när det gäller boendestöd. Att läka måste få ta tid och då är det svårt 
att tidsbestämma en förutbestämd insats då behovet kan ändra sig raskt. Boendestödjarna 
uppger även att de har kort om tid, framför allt mellan besöken de har med sina brukare. 
Det är inte alltid enkelt för den som jobbar som boendestödjare att kunna växla så i 
sinnesstämning som kan behövas från ena stunden till den andre.  Vi ser en risk med att 
boendestödjarens schema blir tajtare, med ökad belastning ökar stressen hos de 
professionella och deras möjlighet att ge det bra bemötande. Tidigare forskning (Rask 2007) 
visar på att tid krävs för att göra ett framgångsrikt arbete. Enligt Dunér & Nordström (2005) 
och Sandström (2008) har biståndshandläggare en stor makt i vad som skall beviljas och i 
vilken utsträckning, vilket ofta baseras på få, eller enstaka möten med brukaren. 
Boendestödjarna efterlyser därför ett bättre samarbete med samtliga inkopplade 
myndigheter och professioner för att öka möjligheterna till en bättre behovsanpassad insats. 
I dagsläget känner de själva att de inte inkluderas i samverkan professioner emellan utan 
förbises på grund av deras underordnade yrkesprofession. 
 
”Alltså det är tyvärr så att både allmänhet, inom de som har stödet och inom de som 
bestämmer runtomkring, så finns det tyvärr fortfarande väldigt många som tror att vem som 
helst kan göra det här och att det är ju bara att gå omkring och städa.” 
 
Något boendestödjarna känner en avsaknad från i dagsläget är respekt, inkludering och tillit 
från andra professioner, något som vi tolkar i ovanstående citat. Genom ett ökat samarbete 
så ökas legitimiteten gentemot brukaren då man inom organisationen samlar alla 
professioner inom samma verksamhet. På så vis kan man även utnyttja dess 
spetskompetens. Professionen boendestöd är tydligt öppen i sin struktur, brukaren och dess 
individuella behov kommer i fokus och professionens flexibilitet tyder på en tolerans och en 
humanistisk värdegrund.  Vi tolkar professionen boendestöd som en jämlikhetsorienterad 
instans under systemnivån ur Skaus teori (2007) om bemötande. Boendestödjaren 
representerar personnivån ur samma teori och är den person som utför hjälpen med sin 
egen kropp och förmåga som verktyg. Med teorin i fokus tittar vi på boendestödjarens 
förhållningssätt och handlingskraft. I vårt inhämtade material kommer beskrivande 
definitioner om deras egen roll som boendestödjare fram. Det berättas bland annat om att 
de är den som stöttar upp och är motiverande. Sammanfattat tolkar vi boendestödjare som 
profession som mycket stor och betydande för brukaren, samtidigt utan att ta för mycket 
plats. Den goda hjälparen syns tydligt i materialet. Boendestöd som insats tolkas in i Skaus 
(2007) tabell som ett växthus. Det är en profession som uppfyller jämlikheten mellan 
systemens orienterade inställning till brukaren som en jämställd individ. Likaså där 
boendestödjaren som person ser sin brukare som en medmänniska. Vi ser att 
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boendestödjare visar respekt och omtanke genom hela sin profession och faller inom den 
kategori som räknas som välfärdsstatens ideal. 
 
7.3.4 Ett dömande förhållningssätt 
Det som förkommer oftast som en hindrande omständighet i studiens framtagna material är 
hur brukaren väljer att se på sig själv. Flertalet brukare har en dubbelhet i den problematik 
de bär på, förutom sitt funktionshinder finns även ett missbruk. Brukaridentiteten tolkas 
utav oss som avgörande för möjligheten att utföra boendestöd. När en brukare hellre ser sig 
själv som en före detta missbrukare och har en omedvetenhet om sitt funktionshinder blir 
den nödvändiga tilliten som krävs för ett framgångsrikt stöd kantstött. 
Klamas (2010) uppfattning om att acceptans för sitt tillstånd och sin identitet, att bli ett med 
sitt funktionshinder gör att man kan jobba vidare till att hitta en ny fungerande tillvaro. 
Nedan citat illustrerar det förhållningsätt som syns tydligast bland boendestödjarna men om 
brukaren själv inte accepterar sin diagnos och sitt tillstånd ger stödet inte resultat. 
 
”Alltså, diagnoser i sig är intressant, men egentligen inte eftersom vi behandlar ju inte, det 
spelar ingen roll, ja du förstår vad jag menar, det är intressant, men det är kanske inte det 
huvudsakliga.” 
 
Vi ser i vårt material att ett dömande förhållningssätt både förekommer hos brukare och 
boendestödjare. Vi tolkar materialet som att när boendestödjaren väljer att se förbi det 
holistiska synsättet kan det påverka brukaren i den grad att boendestödjaren utnyttjar sitt 
maktperspektiv genom att inte utföra insatsen. Nedan citat visar på en medvetenhet om 
denna problematik; 
 
”… har man lite fel i tankesättet och lägger in sina egna värderingar, då är det lätt att det blir 
fel.” 
 
Att tipsa och råda brukaren utan att lägga in sina egna värderingar i situationen är svårt och 
skulle kunna vara ett exempel på när det sociala stödet hindrar brukaren i sin process och 
istället utgör ett stressmoment (Ljungblad & Näswall, 2009). Denna risk finns det en 
medvetenhet kring bland de boendestödjare vi intervjuat, de försöker att aldrig lägga in sig 
själv som exempel utan pratar allmänt om hur man skulle kunna göra när man väljer. 
Boendestödjarna anser att man även bör ha förmågan att lotsa vidare till rätt person, med 
rätt kunskap, när man ser att ens egen förmåga brister. När man lotsar vidare gäller det 
också att inte släppa taget om brukaren utan att finnas kvar i bakgrunden. Tyvärr kan vi, när 
vi tittar på specifika situationer som framkommit i vårt material se att när boendestödjarna i 
vissa möten med brukare har svårt att hålla tillbaka sina egna värderingar. Resultatet blir att 
de omedvetet eller medvetet utnyttjar sin maktposition gentemot brukaren. Vi ser att 
hindrande faktorer hos boendestödjarna som till exempel okunskap och rädsla gör att den 
egna värderingen får styra och på så sätt väljer boendestödjaren att backa undan och inte 
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utföra det stöd som var tänkt. I vårt material blir det tydligt att dessa situationer oftast 
uppstår när det finns ett missbruk hos brukaren. Ett tydligt exempel framkommer i nedan 
citat; 
 
”… har vi någon person som inte är nykter eller drogpåverkad då går jag inte in… då säger 
jag till personen att du är inte nykter, så då kommer jag tillbaks en annan dag och så går 
jag… då kan vi inte utföra något boendestöd ändå.” 
 
Här kommer även osäkerheten in om hos vilken instans ansvaret för brukaren ligger, 
återigen fram. Boendestöd ges som insats till den som har ett funktionshinder medan den 
som har ett missbruk faller under en annan instans ansvar. Denna tvekan syns också i det 
insamlade materialet, en okunskap och rädsla för missbruksproblematiken finns i 
arbetsgrupperna. När en brukare är påverkad blir det svårt att få denne att vara delaktig i 
stödet och med det i fokus gör boendestödjaren rätt i att backa undan. Som tidigare nämnts 
utför de inte hemvård, utan brukarens delaktighet är prioriterad. Tyvärr kan man även tolka 
det som att brukaren blir bestraffad för sitt val att missbruka och får inte sitt stöd som den 
blivit beviljad. En informant sa; 
 
”Vi finns ju till för funktionshindret….om personen missbrukar på något sätt, det får någon 
annan ta hand om, för det är inte mitt uppdrag.” 
 
Med dessa svåra situationer i bakhuvudet tolkar vi in ovan citat i Skaus teori (2007) och ser 
att boendestödjaren inte längre har en jämlikhetsorienterad syn på brukaren utan faller ner 
mot en mer hierarkiskt orienterad syn. Detta på grund av att vi tolkar boendestödjaren val 
att agera som fördömande mot brukarens val att missbruka. I dessa svåra situationer finns 
alltså en risk för att boendestöd som profession hamnar i mörkerrummet enligt Skaus (2007) 
tabell. 
 
 
7.4 Utbildning 
”Jag tycker det är jätteviktigt för att det är en så ny yrkesgrupp…. Så jag tror att statusen 
behöver höjas.” 
 
Utbildning är något som i materialet visat sig relevant. Samtliga boendestödjare har belyst 
utbildning som en bra grund för att kunna ge sina brukare socialt stöd. Materialet visar även 
att vidareutbildning inom professionen är en generationsfråga. Den yngre generationen (ca 
1970 och framåt) är ivrig på att vidareutbilda sig inom yrket och efterfrågar löpande 
fortbildningar för fortsatt förkovring, medan den äldre tycks anse att tidigare erfarenhet 
inom yrket borde värderas lika högt. Kan det ha att göra med den ändrade skolreformen? 
Detta tolkar vi genom nedan citat; 
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”Jag tror det är en generationsfråga. Den yngre generationen vill utbilda sig medan den äldre 
har jobbat länge med det här och liksom ja, man kan det här…” 
  
Under 1960-talet ändrades skolreformen i Sverige, grundutbildning genom skolplikt är något 
som nästintill alla barn enligt lag är berättigade till (med få undantag). Skolplikten gäller 
grundskolans nio första år, därutöver är skolgången valfri (skollag, 2010:800). Enligt Reimers 
(2014) ändrades skolreformen för att minska samhällets klasskillnader där utbildning tidigare 
var något som ansågs fint och tillhörde den övre medelklassen eller överklassen. Genom 
Reimers (2014) är en stor nackdel i dagens samhälle, den konkurrens som sker på den öppna 
marknaden inom skolmarknaden. Under 1990-talet ändrades skolreformen, vilket ledde till 
öppna skolval och på så sätt släpptes privata aktörer in på marknaden för att vara med och 
konkurrera om skoleleverna. Än idag skapar detta stora klyftor i våra samhällsklasser då de 
privata aktörerna ofta kräver en hög terminsavgift, vilket då endast vänder sig till de 
samhällsklasserna med ekonomiskt kapital. De kommunala skolorna är än idag avgiftsfria 
(Reimers, 2014).  

Materialet i studien visar att genom sin utbildning har boendestödjarna bland annat har fått 
lära sig att skilja på att vara privat och professionell, utan detta hade de tagit med sig arbetet 
hem när arbetsdagen lidit mot sitt slut. Förhållningssätt är även en sak som anses viktigt, 
likaså bemötande, pedagogiska hjälpmedel samt alternativa kommunikationsmedel. 
Socialstyrelsen (2014) har listat grundläggande krav på utbildning för bland annat 
boendestödjare, dessa kan hittas i föreskrifter och allmänna råd. De grundläggande kraven 
är följande; kunskap om funktionshinder, förhållningssätt och bemötande, hjälpmedel, 
kommunikationssätt, kompletterande stödåtgärder (medicinska, sociala, ekonomiska m.fl.) 
samt gällande rådande lagstiftning. Vårt material visar att den vanligaste utbildningen för de 
sex boendestödjare vi intervjuat var undersköterska. En av informanterna berättade att 
många kommuner har det kravet på utbildning vid anställning som boendestödjare. Några 
andra förekommande utbildningar hos informanterna vi intervjuat är; MI (Motiverande 
intervju), utbildningar i bemötanden, interna endagskurser från deras arbetsgivare, 
sjuksköterska, omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå. Det förekom även utbildning inom 
vård och omsorg vid en av de större högskolorna i Sverige, utbildning inom neuropsykiatri 
och autism, fritidsledarutbildning samt en utbildning om psykiskt utvecklingsstörda. 

Enligt Andersson (2009) är mentalskötare, socionom, beteendevetare, socialpedagog och 
fritidspedagog vanligt förekommande utbildningar inom professionen boendestödjare. Som 
vi tidigare nämnt ser socialstyrelsen (2007) utbildning som något av yttersta vikt inom 
professionen boendestödjare. Detta för att höja kvalitén på personalen samt för att öka 
kunskapen om brukarna och deras situationer för att i bästa möjliga mån undvika eventuella 
missöden och konflikter. Genom utbildning anser socialstyrelsen (2007) även att det 
medföljer kunskap i om hur man tillgodoser individens enskilda behov av stöd, service och 
omvårdnad på bästa möjliga sätt.   
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Vår tolkning av ovan material är att ser man till de utbildningar som boendestödjarna redan 
besitter, så uppfyller de redan de grundläggande kraven som socialstyrelsen (2014) 
förespråkar. Men att samtliga boendestödjare poängterar vikten av en anpassad utbildning 
till deras profession. Om utbildning är en generationsfråga låter vi vara osagt, men utbildning 
är något som belysts som positivt genom alla våra intervjuer. Likaså har bristen på kunskap 
nämnts som en hindrande aspekt inom professionen boendestödjare. 

Utbildningen blir på så vis båden en främjande och hindrande aspekt enligt vårt material. 
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8 Diskussion 
Denna studie har absolut inte varit enkel att utföra. Redan från start, då vi som studenter 
försökte komma i kontakt med personer som arbetar som boendestödjare stötte vi på 
hinder. Vi har valt att kalla denna studie; Den osynliga boendestödjaren, för oss fick 
osynligheten ytterligare en dimension. Vi tog kontakt med en större del av de kommuner 
som finns i vårt lärosätes närområde. Vi pratade med flertalet receptionister som inte visste 
hur de skulle koppla oss vidare för att nå boendestödjarna. De visste inte vilken 
biståndshandläggare som godkände insatsen i receptionistens egen kommun, de visste inte 
heller vem som var chef för deras boendestödjare. Visst fanns det kommuner som var direkt 
behjälpliga men vi såg denna okunskap om sin egen kommuns organisation vid ett flertal 
tillfällen. Detta gjorde att det för oss blev svårt att hitta och nå fram till vår målgrupp. Det 
visade sig vara mer effektivt att använda oss av våra egna nätverk. Är det någon som känner 
någon som vet hur man kan komma i kontakt med boendestödjarna? Sociala medier är ett 
sätt att snabbt och lätt sprida en förfrågan, en tråd på Facebook hjälpte oss att hitta vår sista 
informant. Frågan vi då ställde oss var; var är boendestödjarna? Varför är det en så okänd 
arbetsgrupp? Varför denna okunskap som gör boendestödjarna osynliga? 
 
Då syftet med denna studie varit att öppna upp och belysa ett underforskat ämne vill vi här 
poängtera en brist med vår studie. Då vi endast har material utifrån boendestödjarnas 
upplevelser av situationen, blir resultatet endast vinklat utifrån ett perspektiv. Hade tillgång 
funnits till brukarens eller en oberoende observatörs version av situationen hade det funnits 
en möjlighet att resultatet blivit ett annat. Vi vill med studien påvisa hur boendestödjare 
arbetar med brukare som lider av psykiska funktionshinder. Vår förhoppning, utöver det 
faktum som vi tidigare nämnt, att ämnet är underforskat är att detta ska kunna bli en del av 
det arbete som krävs för att förhindra stigmatiseringen av psykiskt funktionshindrade 
individer. Psykiskt funktionshindrade är som tidigare nämnts en målgrupp brukare som i allt 
för många avseenden inte prioriterats i samhällsstrukturen. Vår förhoppning är att med 
kunskap om den problematik som finns inbäddad i detta fenomen, skulle kunna minska 
stigmatiseringen på sikt. 
 
I vårt resultat visar det sig att boendestödjarna tycks ha en gedigen verktygslåda med sig i 
sitt arbete och visar på en förmåga till allsidigt stöd för de brukare som lider utav olika typer 
av psykiska funktionshinder. Boendestödjarna står för tryggheten och stabiliteten, inte bara i 
fråga om att vara den extra ryggrad som tidigare nämnts utan även som profession. En 
boendestödjare håller vad den lovar. Den kommer alltid hem till dig, på rätt tid och på rätt 
dag, enligt vad boendestödjaren och brukaren själva kommit fram till. Om en brukare sedan 
väljer att inte släppa in boendestödjaren eller om det som var planerat för dagen inte blir 
gjort, så ifrågasätts detta inte av boendestödjarna. Vi ser att det salutogena- och holistiska 
förhållningssättet även visar sig i situationer där det inte blev som det var planerat. Men vi 
vill ändå ställa frågan, vad händer med boendestödjaren som inte blir insläppt? 

41 

 



I studiens resultat kan vi se en frustration kring att inte kunna utföra sitt arbete trots att man 
har vilja och ambition att göra gott. I resultaten kan vi se att teamet kan stötta varandra i 
denna obekväma situation men att det i mångt och mycket handlar om att vänja sig vid att 
komma till en stängd dörr. Boendestödjaren måste hela tiden påminna sig själv om att det är 
brukarens vilja, och inte deras egen som ska sättas i första rummet. Det är på många sätt en 
fin inställning till brukaren, beroendeställningen boendestödjare/brukare blir på så sätt 
utjämnad och jämställd. Trots detta tycker vi att denna frustration bör tas på allvar och 
boendestödjarnas situation bör förtydligas ytterligare. Detta är ett intressant resultat som vi 
i denna studie inte kunnat forska vidare kring. 
 
Ett annat resultat som vi vill trycka extra på här under diskussionen är att boendestödjarna 
utför det vi i denna studies resultat kallat hjälp till självhjälp. Det finns en stor och avgörande 
skillnad mellan det stöd som boendestödjarna ger sina brukare och den hjälp som hemvård/ 
hemtjänst ger till de brukare som istället blivit beviljade den insatsen. 
Hemvårdens/hemtjänstens stöd går ut på att man avlastar och gör ett arbete åt någon 
annan, det är uppgiftens utförande som är det primära i arbetet. Ska det städas hemma hos 
brukaren så öppnas dörren med (till exempel) hemvårdens egen nyckel. Man utför städet åt 
brukaren, inte med brukaren. När boendestödjarna ska hjälpa någon brukare att hålla rent i 
sitt hem så handlar det om att hjälpas åt, att få brukaren att göra det den kan efter dagsform 
och förmåga, plus att boendestödjarna stöttar upp där det behövs. Här vill vi ännu en gång 
trycka på att boendestödjarna inte ens har nycklar till sina brukare, de kan inte bara gå in. 
Vi kan ur vårt material till denna studie se att det inte är ovanligt att brukare ökar sin egen 
initiativförmåga och självkänsla. Brukare lär sig hantera vardagen och det jobb som en 
vardag innebär blir lite lättare och bättre tack vara boendestödjarna. Målet med insatsen 
boendestöd är att boendestödjarna sakta ska arbeta bort sig själva. Trots detta finns en 
medvetenhet hos boendestödjarna kring att alla brukare inte har förmågan som gör att de 
kommer kunna klara sig självständigt fullt ut, utan stödfunktioners insats. Det finns ändå 
alltid egenskaper hos alla brukare som gör att deras egenmakt förstärkt och de kan bli lite 
mer självständiga. Resultaten visar alltså på att boendestöd som insats gör att 
boendestödjarna jobbar på att göra sig själva arbetslösa på sikt. Det är en av få insatser som 
ges utav det svenska samhällets välfärdssystem. En insats som har som mål att med hjälp av 
brukarens individ och dess förmåga stärka självständigheten, trots att de inte är en 
behandlande insats. Vi trycker än en gång på att de jobbar med sina brukare och inte som de 
flesta andra insatser där man jobbar åt sina brukare. Ett intressant resultat som borde göra 
att ämnet blir mer intressant för forskare att undersöka ytterligare. 
 
Hur boendestödjarna gör för att detta komplexa stöd ska blir möjligt har vi i denna studie 
kommit fram till att det är brukarens behov och dagsform som sätts i det första rummet. I 
vår studie visar det sig att boendestödjarnas flexibilitet i att uppfylla brukaren individuella 
behov tillfredsställs. Samt att professionens struktur möjliggör att brukarens dagsform kan 
styra verksamheten och det stöd som ges från boendestödjarna. Vi ser även att 
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boendestödjarna tack vare sin syn på socialt stöd har ett holistiskt och salutogent 
förhållningssätt och arbetar hårt för att ingiva förtroende och visa engagemang i brukarens 
liv. Många boendestödjare uttrycker en oerhörd stolthet och glädje över sitt yrke och tycker 
att deras arbete är betydelsefullt och värdigt. Flertalet informanter beskriver en skön känsla 
när de ser ett ökat självförtroende hos en brukare. Detta skapar en gemenskap som ses som 
ett av de centrala begrepp inom socialpedagogiken enligt Eriksson, Nilsson och Svensson 
(2013) vilket stödjer denna studies relevans ytterligare för socialpedagogiken. 
 
Vi väljer att avsluta denna studies resultat med två citat som beskriver boendestödjarnas 
glädje och yrkesstolthet; 
 
”… det är mycket som är kul som man får vara med om, det är otroligt omväxlande och det 
finns inte en dag som är den andra lik… vi får vara en del av deras liv, det är absolut ett roligt 
jobb!” 
 
”… jag älskar ju det här jobbet, jag tycker ju att boendestöd är det mest fantastiska som 
finns! Både som insats och som yrke. Det bästa är ju dom gångerna som jag har jobbat för 
någonting i ett halvår, och personen har inte ens märkt vad jag har gjort…” 
 
8.1 Förslag till vidare forskning  
Med denna studie har vi bidragit med att låsa upp dörren till ett område som ter sig vara 
onekligen outforskat, detta då tidigare forskning främst behandlat brukarnas känslor och 
upplevelser. Vi hoppas att med denna studie kunna motivera och intressera andra till vidare 
forskning inom ämnet. 
 
Något som framkommit i studien är den oklarhet som professionen boendestöd medför. 
Medverkande i studien påstår att då professionen är så pass ny, endast några år gammal, så 
medför det problem för deras del. Detta för att det knappt är någon som vet vad de gör, 
vilka de är eller vilka deras arbetsuppgifter är. Detta är något som bör ses över, främst för att 
de själva anser att det läggs för mycket ansvar på dem när ingen vet vilka de är. Utbildning är 
något som borde ses över då det efterfrågas ett högskoleprogram för professionen, varpå 
man även bör se över professionens yrkestitel, boendestödjare. Vi låter nedan citat knyta 
ihop säcken i denna fråga; 

 
”… sen är det intressant om vi ska heta boendestödjare. Vissa kallar oss boendestödjare, 
andra socialrehabiliterare. Det tycker jag är en intressant fråga. Jag tror på 
socialrehabiliterare för jag vet inte vilket boende det är jag håller på och stöttar, speciellt 
eftersom en del är jag inte ens hemma hos.” 
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Bilaga 1, informationsbrev 
 
Hej,  
 
Vi heter Lina Glaning och Carina Sjögren och vi läser den sista terminen på socialpedagogiska 
programmet på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi skall nu skriva vår c-uppsats vilket för oss till 
er. 
  
Vi undrar om ni kan hjälpa oss att förmedla denna information till era boendestödjare ni 
arbetar med då vi söker efter sex stycken personer som vi kan intervjua om frågor gällande 
socialt stöd i arbete med psykiskt funktionshindrade personer. Vi söker efter boendestödjare 
som har arbetat i detta yrke i minst två år och med någon typ av utbildning inom yrket 
(t.ex.socionom, socialpedagog, undersköterska med påbyggnadskurs, 
mentalvårdarutbildning eller liknande utbildningar). De boendestödjare som är intresserade 
av att delta i studien tar kontakt med oss direkt (kontaktuppgifter finns längst ner i brevet).  
 
Vi kommer att genomföra intervjuer för att ge större möjlighet till en friare intervjuguide där 
både de personer vi intervjuar, samt vi själva har möjlighet att vidareutveckla svar och frågor 
under intervjuns gång.  
 
Syftet med studien är att vi vill undersöka hur boendestödjare arbetar med socialt stöd i sitt 
arbete med psykiskt funktionshindrade personer, samt vilka faktorer de själva anser främjar- 
alternativt hindrar för att kunna ge socialt stöd.  
En av oss kommer att närvara vid intervjuerna som kommer att pågå mellan 30-60 minuter 
per person under vecka 17 och vi kommer att ta oss till er som väljer att delta, plats bestäms 
gemensamt. Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna skrivas ut så vi kan analysera 
vårt material, men alla inspelningar kommer att raderas och strimlas efter studiens gång och 
kommer inte att användas i annat syfte än till denna studie.  
 
Samtliga intervjupersoner kommer att avidentifieras så varken namn eller arbetsplats 
kommer att nämnas i studien. Alla deltagande i studien kommer att få tillgång till att ta del 
av sin egen text från intervjun för att kunna läsa och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter 
om den. Samt att läsa studien i helhet efter färdigt resultat. Vi som utför studien arbetar 
under konfidentialitet och information som framkommer under samtalen kommer inte att 
vidarebefordras till någon annan, utan endast användas i studiens syfte.  
 
Studien kommer att presenteras i form av en c-uppsats vid Högskolan Väst i Trollhättan.  
 
Vi hoppas att ni är ni intresserade av att hjälpa oss i det fortsatta sökandet efter forskning 
inom området psykiskt funktionshinder, boendestöd och socialt stöd. 
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Då tiden för oss är knapp så önskar vi få kontakt inom kort med de som kan tänka sig ställa 
upp som informant i studien. 
 
Vänliga hälsningar 
Lina Glaning och Carina Sjögren 
Götene 2016-04-10 
 
Lina; ligl0003@student.hv.se , telefonnummer; 070- 274 08 40 
Carina: casj0006@student.hv.se , telefonnummer; 070- 497 46 47 
 
Handledare;  
Anna Johansson; anna.johansson@hv.se 
Universitetslektor i sociologi    
Högskolan Väst 
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Bilaga 2, intervjuguide 
 
1) Hur många år har du arbetat med psykiska funktionshinder? 

a) Vilka typer utav brukare arbetar du med idag? 
b) Hur länge har du arbetat med dina nuvarande brukare? 

 
2) Vad har du för utbildning? 

a) Vad har du tagit med dig mest genom din utbildning ut i praktiken? 
b) Önskar du vidareutbilda dig inom yrket? 
c) Om ja, vet du om någon specifik utbildning i dagsläget? 

 
3) Berätta om vad socialt stöd är för dig i ditt arbete? 

a) Kan du ge ett exempel? / Förtydliga utifrån verkligheten? 
 

4) Anser du att utbildning är viktig för att kunna stötta personer med psykiska 
funktionhinder?  
a) Om ja, varför är utbildning relevant? 
b) Om nej, vad är det som är relevant för att vara en bra boendestödjare? 

 
5) Vilken roll anser du dig ha som boendestödjare för den som drabbats av ett psykiskt 

funktionshinder? 
a) Kan du ge exempel på när din roll blir tydlig i arbetet med brukaren? 

 
6) Vad anser du är viktiga aspekter för att du ska kunna göra ett gott arbete som 

boendestödjare? 
a) Är det något du saknar? 

 
7) Kan du berätta om en situation där du känner att du kunnat ge ett gott socialt stöd till en 

brukare? 
a) Hur kändes det för dig att kunna ge någon det stödet? 

 
8) Kan du berätta om en situation där du tyckt att det varit svårt att ge ett socialt stöd? 

a) Fanns det något som skulle kunnat förändra det? 
 

9) Vilka egenskaper skulle du säga att en bra boendestödjare bör ha? 
 

10) Hur gör du för att bygga upp en bra relation med dina brukare? 
 

11) Hur ser er värdegrund ut? 
a) Skulle du säga att ni arbetar utifrån värdegrunden? 
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Examensarbete 15 Hp 
Socialt arbete och socialpedagogik, 61 – 90 Hp 

Socialpedagogiska programmet 
Institutionen för individ och samhälle 

Vårterminen 2016 
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