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Abstract 
Title: ”Det kunde ju ha varit jag” En studie om emotionellt stöd till människor med psy-
kiska funktionshinder 
English title: "It could have been me" A study about emotional support to people with 
mental disabilities 
Page count: 44 
Authors: Lena Grundberg Eriksson & Malin Nazelius 
Examiner: Björn Harström 
Date: June 2015 
Summary: A study about emotional support to people with mental disabilities 
Background: People with mental disabilities are often in need of help and support. 
There are different perspectives of looking at mental disabilities, the medical and social 
science perspectives. The medical perspective is based on a biological angle, while the 
social science perspective is based on a psychodynamic angle. In the 1990s, conducted 
the psychiatric reform which aimed at a more transparent health care, instead of closed 
institutional care. People with mental disabilities would be given access to the commu-
nity at the same conditions as all other people. Key concepts in the context of the reform 
was; self-determination and participation. The question is how these key words can be 
lived up to, and this study is intended to examine a part in this. 
Aim: The aim of the study is to examine how the treatment staff at the accommodation 
for mental disabilities works with emotional support. The aim has been broken down 
into the following issues: What approach is the treatment staff on accommodation for 
mental disabilities use when working with emotional support? And what could it be for 
aggravating circumstances to satisfy the emotional support that might be provided? 
Method: This study is a qualitative approach and has been implemented by means of 
interviews. A total of six interviews was conducted and the issues have been designed 
with the help of a semi-structured interview guide. The interviews transcribed by a con-
cept-driven coding. There were also notes in the interviews and they together with the 
printed interviews, gave the basis for the analysis. 
Results: The study shows that participation and safety are key concepts in the treatment 
staff group. Good relationships permeating the statements and the emotional support 
provided by equal meetings, key concepts, implementation plans and contact acumen. 
Aggravating circumstances may consist of personal chemistry and receptivity. 
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Sammanfattning 
Titel: ”Det kunde ju ha varit jag” En studie om emotionellt stöd till människor med psy-
kiska funktionshinder 
Engelsk titel: "It could have been me" A study about emotional support to people with 
mental disabilities 
Sidantal: 44 
Författare: Lena Grundberg Eriksson & Malin Nazelius 
Examinator: Björn Harström 
Datum: Juni 2015 
Sammanfattning: En studie om emotionellt stöd till människor med psykiska funkt-
ionshinder 
Bakgrund: Människor med psykiska funktionshinder är ofta i behov av hjälp och stöd. 
Det finns olika perspektiv på psykiska funktionshinder, det medicinska och det sam-
hällsvetenskapliga perspektiven. Det medicinska perspektivet tar sin utgångspunkt i en 
biologisk vinkel, medan det samhällsvetenskapliga perspektivet utgår från en psykody-
namisk vinkel. Under 1990-talet genomfördes psykiatrireformen vilken syftade till en 
öppnare vård, istället för sluten institutionsvård. Människor med psykiska funktionshin-
der skulle ges tillgång till samhället på samma villkor som alla andra människor. Ledord 
i samband med reformen var; självbestämmande och delaktighet. Frågan är hur dessa 
ledord kan levas upp till, och denna studie är tänkt att undersöka en del i detta.  
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur behandlingspersonal på boende för psy-
kiskt funktionshindrade arbetar med emotionellt stöd. Syftet har brutits ner i följande 
frågeställningar: Vilka tillvägagångssätt använder behandlingspersonal på boende för 
psykiskt funktionshindrade när de arbetar med emotionellt stöd? Samt vad kan det fin-
nas för försvårande omständigheter att tillgodose det emotionella stödet som eventuellt 
ges? 
Metod: Denna studie är av kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av intervjuer. 
Totalt har sex intervjuer genomförts och frågorna har utformats med hjälp av en halv-
strukturerad intervjuguide. Intervjuerna transkriberades genom en begreppsdriven kod-
ning. Det fördes också anteckningar i intervjuerna och de tillsammans med de utskrivna 
intervjuerna, gav grunden till analysen.  
Resultat: Studien visar att delaktighet och trygghet är nyckelbegrepp i den undersökta 
personalgruppen. Goda relationer genomsyrar behandlingspersonalensens utsagor och 
det emotionella stödet tillgodoses, genom jämställda möten, nyckelbegreppen, genom-
förandeplaner och kontaktmannaskap. Försvårande omständigheter kan bestå i bristande 
personkemi och mottaglighet. 
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Förord 
Beckomberga sjukhus 1947:   
 

”För att nå sköterskeexepeditionen måste man passera matrummet och 
dagrummet, som var en avbalkning av dagrummet. I dagrummet fanns näs-
tan inga möbler eller andra lösa föremål som gardiner eller tavlor. I det kala 
utrymmet satt eller stod ”dårarna” i sina smalrandiga, pyamaslika kostymer, 
flera rakade på huvudet som koncentrationslägerfångar. De flesta mulet 
slutna, andra mumlande besvärjelser och skavande nacken mot en dörrpost. I 
ett hörn satt en patient på en pall och stirrade ner i en halvflätad korg. En 
lång man iförd badrock och med huvudet inlindat i en mössa av gasbindor 
rörde sig ryckigt över golvet. Någon ”storm” rådde inte; tvärtom en sorts bä-
vande tystnad. Alla rörelser gav ett mekaniskt intryck, som om människorna 
där varit dockor styrda i ett kugghjul och stänger i ett medeltida stjärnur. Ett 
par vårdare-väktare stod och gäspade med armarna i kors” 

 
(Jersild, 2015, p. 9)                                                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack till våra familjer, vänner och arbetskamrater som stått ut med vår frånvaro! 
 
 
 
/Lena Grundberg Eriksson & Malin Nazelius 
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1. Inledning 
Människor med psykiska funktionshinder lever med en påtaglig risk för emotionell ut-
satthet (Scheff & Starrin, 2013). Att vara utsatt gör att tillvaron lätt blir problematisk. 
En faktor som vanligtvis kan försvåra en redan besvärlig situation är omgivningens syn 
på människor med psykiska funktionshinder. Fortfarande florerar seglivade fördomar 
om att nästan alla psykiskt sjuka är konstiga, opålitliga och att det heller inte är helt 
ovanligt att de lätt börjar bråka och slåss (Scheff & Starrin, 2013). Behovet av emotion-
ellt stöd uppstår ur den emotionella utsattheten. Med emotionellt stöd avses bland annat 
att individen visas uppskattning för sin person och möter tillit från människor i sin om-
givning (Vaux, 1988). Detta är betydelsefullt, eftersom det skapar erfarenheter av välbe-
finnande och delaktighet, som påverkar och stärker individen i det egna livet (Hedin, 
1994; Klamas, 2010). Det nämnda stödet spelar också en viktig roll vad gäller möjlig-
heten att successivt kunna bryta återskapandet av ett ojämlikt samhälle, där vissa grup-
per - här psykiskt funktionshindrade - värderas lägre än andra (Scheff & Starrin, 2013). 
 
I det följande ges en kort, nutidshistorisk inledning samt bakgrund till ämnet, som sedan 
mynnar ut i problemformulering, syfte och frågeställningar. Därpå redogörs för tidigare 
forskning och vald teori, innan vi slutligen kommer till metod, resultat, analys och slut-
satser.  
  
De senaste årtiondena har skett stora socialpolitiska och organisatoriska förändringar för 
människor med psykiska funktionshinder. Under 1990-talet genomfördes den så kallade 
psykiatrireformen, som innebar att kommunerna fick ta ett större ansvar för målgrup-
pen. Avsikten med reformen var bland annat att komma bort ifrån den tidigare institut-
ionsvården (mentalsjukhusen) och istället stärka den enskilda individens inflytande, in-
tegritet och självbestämmande (Markström, 2003). Detta var tänkt att ligga i linje med 
Socialtjänstlagen från 1982, där vikten av dialog och helhetssyn betonades, men utan 
förväntat resultat i det praktiska arbetet. Det fanns bland olika myndigheter en osäkerhet 
inför detta område, som man inte ansåg sig behärska, vilket resulterade i att det uppstod 
luckor och misstag i kommunikationen mellan exempelvis socialtjänst och försäkrings-
kassa. Detta i sin tur ledde till att den enskilde individen kom i kläm med ovärdiga lev-
nadsförhållanden som följd (Jersild, 2015; Markström, 2003). Ett par av de ledord som 
formades i samband med psykiatrireformen blev därför individens självbestämmande 
och delaktighet (Klamas, 2010; Tidemalm, 2000; SOU 1992:73; Markström, 2003). Re-
formen var alltså tänkt att resultera i att människor med psykiska funktionshinder skulle 
ges tillgång till det öppna, fria samhället på samma villkor som övriga medborgare, 
istället för att låsas in och löpa stor risk att institutionaliseras. Detta eftersom de nega-
tiva konsekvenserna av långvarig institutionsvistelse blivit alltmer märkbara, och likty-
digt med avvikande beteenden och tillstånd som snarare förvärrades än förbättrades av 
den vård som fanns att tillgå inne på mentalsjukhusen (Goffman, 2005). Den auktoritära 
ordningen, och personalens roll som övervakande och kontrollerande, hade i många av-
seenden en starkt negativ och passiviserande påverkan på den intagne, då det var perso-
nalen som ensidigt bestämde vad som skulle göras, när det skulle göras och hur (An-
dersson, 2009; Tidemalm, 2000). Detta var nu tänkt att ge vika för något nytt; för ökat 
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självbestämmande och vidgat livsutrymme, i linje med Socialtjänstlagens regleringar 
(Forsberg, 2009). Som inom så många andra områden syftade reformen även till mins-
kade ekonomiska omkostnader, då det började bli allt mer ohållbart för landstingen att 
bekosta slutenvårdsverksamheten. Standarden på mentalsjukhusen var dålig, och det 
skulle ha inneburit enorma kostnader att motsvara de krav på bättre levnadsomständig-
heter som restes för målgruppen. Besparingsåtgärder var således en lika tung faktor som 
ökat självbestämmande (Tidemalm, 2000). Trots intentionen att försöka förändra synen 
på - och förutsättningarna för - människor med psykiska funktionshinder, nåddes inte 
förväntad effekt (Markström, 2003). Konsekvenserna har istället blivit att många lever i 
ensamhet, utan arbete, social samvaro eller annan meningsfull sysselsättning (Klamas, 
2010).  Leufstadius (2008) skriver om att människor med psykiska funktionshinder vän-
der på dygnet och sover bort dagarna, vilket förstärker känslan av isolering, uttråkning 
och bristande rutiner. Under den här tiden har samhället även förändrats i flera andra av-
seenden. Exempelvis har tempot i arbetslivet drivits upp och blivit mer specialiserat och 
effektiviserat, vilket fått till följd att stressymptomen har ökat bland människor gene-
rellt. Detta är en omständighet som kan försvåra för målgruppen att få – och behålla- ett 
arbete, då högt tempo och höga krav kan förklaras som en ytterligare stressfaktor i en 
redan pressad livssituation (Leufstadius, 2008). Som nämnts ovan var ett av 
psykiatrireformens främsta ledord självbestämmande. Det har med tiden visat sig att 
detta kan inrymma en komplikation, då denna strävan efter självbestämmande och 
autonomi, skymmer sikten för enskilda individers behov av hjälp och stöd. Följden blir 
lätt att målgruppen lämnas ensam med hänvisning till sin egen autonomi, och därmed 
inte tillmötesgås utifrån individuella behov och förutsättningar (Levinson, 2008). 
 
Inom socialt arbete och samhällsvetenskaplig forskning finns det olika sätt att dela in in-
divider med psykiska funktionshinder, som är i behov av stöd och hjälp. Två av dessa 
uppdelningar och därmed olika perspektiv, är det medicinska perspektivet samt det sam-
hällsvetenskapliga perspektivet. Dock är det så att det är det medicinskt inriktade fältet 
som framträder starkast vad gäller tolkningsföreträde och definitioner av målgruppen. 
Detta blir synligt genom att medicinsk expertis vanligtvis koncentrerar sig på att ringa 
in symptom hos individen och klassificerar dessa som strikt psykiatriska åkommor, och 
mindre ofta fokuserar på det eventuella samspelet mellan mående och miljö (Topor, 
2010). Den mer samhällsvetenskapligt inriktade, sociala modellen ställer sig istället öp-
pen för resonemanget att det är barriärer i samhället som skapar och återskapar männi-
skors funktionshinder. Här handlar det istället om att, utifrån socialpolitiska beslut, 
forma miljöer där funktionshinder inte behöver betraktas som stora problem (Topor, 
2010). Dessa båda perspektiv går således att se som två olika förståelsemodeller, där 
alltså det medicinska perspektivet diskuteras utifrån en biologisk vinkel, och det sam-
hällsvetenskapliga utifrån en mer psykodynamisk vinkel (Tidemalm, 2000). Här finns 
då en inbyggd spänning mellan dessa båda vinklingar, gällande den enskilde individens 
biologi å ena sidan, och samhälleliga strukturer och humanistiska aspekter å andra si-
dan. Det är också viktigt att ha i åtanke att människor med psykiska funktionshinder inte 
på något sätt utgör en enhetlig grupp, det finns en variation och komplexitet både vad 
gäller individer och diagnoser. Psykiatriska symptom har alltså en tendens att variera 
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från individ till individ, samt över tid. Ingenting är givet en gång för alla, då exempelvis 
styrkan i symptom kan se olika ut genom livet (Leufstadius, 2008). Detta får till följd att 
olika samhälleliga insatser samt det sociala stödet kan komma att behöva förändras i 
olika skeenden; att växla i kraft, omfång och uttryckssätt. 
 
I samband med psykiatrireformen fick kommunerna ett uttalat ansvar för boendefrågan, 
vilket innebar att det blev varje enskild kommuns uppdrag att skapa förutsättningar för 
eget boende eller speciellt ordnade boendeformer (Socialstyrelsen, 2003). Gruppboende, 
som denna uppsats avser att studera, definieras enligt följande; flera personer som får 
stöd och service av behandlingspersonal. De bor i lägenheter som ligger nära varandra, 
kopplade till gemensamma utrymmen (Tidemalm, 2000). Något som vanligtvis skiljer 
ett organiserat gruppboende från ett traditionellt, fristående hushåll är att det finns for-
mella villkor för boendet. Det vanliga är att kommunen (alternativt någon idéburen 
hjälporganisation) står för förstahandskontraktet, vilket innebär att den boende har ett 
andrahandskontrakt. Detta får till följd att den boende inte rår över hyresförhållandet 
såsom man gör vid ett förstahandskontrakt. Konsekvensen kan bli begränsade möjlig-
heter att fritt kunna föra sin egen talan rörande exempelvis omstruktureringar. Det kan 
också handla om villkor att ta emot stöd, anförtro åt behandlingspersonalen att förfoga 
över extranyckel till ”egna” lägenheten, samt medicinskåp dit endast behandlingsperso-
nal har tillträde (Andersson, 2009; Tidemalm, 2000). De viktigaste sidorna av behand-
lingspersonalens arbete kan generellt sägas vara att ge viss service samt emotionellt och 
mänskligt stöd (Tidemalm, 2000). Människor med psykiska funktionshinder får en pla-
cering i gruppboende via regleringar i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om sär-
skilt stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). (Se bilaga 1). 
 
Det socialpedagogiska arbetet inriktar sig på förebyggande insatser, att lindra och av-
lägsna socialt utanförskap samt att lyfta fram och stärka delaktighet. Det inriktar sig 
också emot att stödja de personer som befinner sig i någon slags mellanposition, en fly-
tande gräns mellan att vara delaktig eller inte delaktig i samhället (Madsen, 2006). 
Berglund (2000) skriver om det socialpedagogiska förhållningssättet att socialpedago-
gen måste sträva efter att komma i en nära kontakt med den enskilde individen, för att 
ha möjlighet att nå fram i en kommunikation, och kunna skapa delaktighet och påverka 
till förändring. Detta ska ske med beaktande av den enskildes egna önskemål och åsikter 
och styrks även av Socialtjänstlagen kap 1 § 1, som lyfter fram respekten för männi-
skors självbestämmande och integritet. En viktig del av det socialpedagogiska arbetet 
innebär att aktivt reflektera över sitt professionella handlingsutrymme. Som anställd i en 
organisation med syfte att förmedla hjälp och stöd, blir det angeläget att tillägna sig in-
sikter i hur organisationen fungerar, exempelvis vad gäller formalia och struktur, samt 
värdegrund, bemötandefrågor och liknande. Ur denna insikt skapas förutsättningar för 
att kunna navigera framåt och aktivt maximera ett handlingsutrymme, syftande till att 
förmedla adekvat stöd (Svensson, et al., 2008). 
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Problemformulering 
Det är alltså inte ovanligt att människor med psykiska funktionshinder lever med ett 
stort behov av hjälp och stöd från andra. Detta kan befästa en känsla hos individen av att 
vara utlämnad till, och beroende av, andra människor. Det är i det vanliga vardagslivet 
som förutsättningarna för en relation skapas, där läggs grunden som kan hjälpa indivi-
den att hantera olika slags utmaningar och kriser. Det sociala stödet är alltså ett förebyg-
gande arbete, där det bland annat är väsentligt att förmedla glädje och mod, i syfte att 
bygga en välvillig relation där brukaren ser en vinst i att våga och vilja ta emot stödet 
(Klamas, 2010). Yrkesverksamma, vars uppgift är att ge stöd till individen, behöver ha 
en medvetenhet om att denna känsla kan infinna sig, och aktivt arbeta med att upplevel-
sen ska bli en annan. Det finns annars en överhängande risk att det uppstår en obalans i 
relationen mellan individ och behandlingspersonal, vilket i sin tur leder till en negativ 
upplevelse av det förmedlade stödet. Utifrån psykiatrireformens ledord och ovanstående 
beskrivna bakgrund blir det intressant att studera det emotionella stödet till människor 
med psykiska funktionshinder. 

Syfte och frågeställningar 
Att delta i samhällets gemenskap innebär inte bara att få ett anpassat boende eller hjälp 
med de praktiska bestyren i vardagen, utan även om att ha tillgång till ett emotionellt ut-
vecklat stöd. Vi har båda, genom yrkesliv och utbildning med praktik, sett att det är re-
lativt enkelt att tillgodose den instrumentella/praktiska hjälpen, men hur är det egentli-
gen med den emotionella delen? Hur kan man arbeta som behandlingspersonal för att 
fånga upp intressen, tankar och händelser som är betydelsefulla för den boende? Vår 
erfarenhet är att tillgången till, och utformningen av, emotionellt stöd kan påverkas av 
hur vardagen är organiserad i ett boende. Det finns goda grunder att anta att stödet ser 
olika ut beroende på vem vi frågar och hur vi väljer att studera frågan. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur behandlingspersonal på boende för psykiskt 
funktionshindrade arbetar med emotionellt stöd. Syftet har brutits ner i följande fråge-
ställningar: 

- Vilka tillvägagångssätt använder behandlingspersonal på boende för psykiskt 
funktionshindrade när de arbetar med emotionellt stöd? 

- Vad kan det eventuellt finnas för försvårande omständigheter att tillgodose det 
emotionella stödet som ges? 

Begreppsdefinition 
I denna studie förekommer begrepp som behöver definieras, för att säkerställa att det rå-
der samförstånd om dess innebörd. Denna samförståelse är av betydelse bland annat vid 
analysen och diskussionen av studiens resultat. De begrepp som anses betydelsefulla för 
studien är emotionellt stöd, delaktighet, kommunikation och psykiska funktionshinder. 
Utgångspunkten i studien är emotionellt stöd. Utöver detta innebär kommunikation och 
delaktighet grundläggande hörnstenar i sammanhanget, då det kan anses viktiga för att 
få till stånd nämnt stöd.  
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Emotionellt stöd betyder känsla (Nationalencyklopedin, 2015). Det emotionella stödet 
handlar om att individen visas uppskattning, tillit och omtanke. Dessa känslor är av be-
tydelse för individen då det skapar känslor av välbefinnande och delaktighet/tillhörighet 
(Hedin, 1994; Klamas, 2010). När individen får ventilera sina känslor med andra är det 
viktigt att det finns en stödjande relation mellan de interagerande så att individen får ett 
gensvar av engagemang, sympati, uppmuntran och omsorg (Hedin, 1994). Det emotion-
ella stödet tar sig uttryck i småprat, för småpratandets egen skull, i lyssnande samt åter-
speglad förståelse för individen (Vaux, 1988). Emotionellt stöd innebär samtal med till-
förlitlig person där den berörda möts av engagemang, omsorg och förståelse, liksom be-
kräftelse och uppmuntran (Lenneér Axelsson, 2010). 
 
Kommunikation betyder här att något görs gemensamt. Begreppet är relaterat till sociala 
relationer och knyts till föreställningar som rör människors identitet. Kommunikation är 
informationsutbyte för båda parter och föregår utvecklandet av ett samspel. Det vill säga 
att samspel förutsätter att det finns en kommunikation (Eriksson & Markström, 2000). 
I det sociala stödet ses kommunikation som en del i processen, och interaktionen är det 
som utgör kommunikationen, med hänsyn till individens subjektiva tolkning av 
relationen. Den stödjande kommunikationen bidrar till individers återhämtning från 
olika livskriser samt hur dessa hanterar vardagssituationer och sitt allmänna mående. 
Det tydliggör också det sociala stödet som en process mellan individerna och dess 
nätverk. Det sociala stödet är beroende av kommunikation (Klamas, 2010). 
 
Delaktighet avser socialt samspel, gemensamt ansvar och ömsesidig påverkan 
(Blennberger & Johansson, 2010). Delaktighet är en central del för individens 
välbefinnande. Det är inte något en enskild individ skapar, eller något som omgivningen 
kan skapa åt en individ utan det sker och skapas i samspel och interaktion mellan 
människor. En maximal delaktighet i ett sammanhang bör speglas både subjektivt och 
objektivt. Själva upplevelsen av delaktighet är lika viktig som den faktiska 
delaktigheten i ett sammanhang (Molin, 2004). 
 
Psykiska funktionshinder definieras enligt socialstyrelsen som ett eget begrepp och skall 
inte ses som en synonym till funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2007). Funktions-
hinder-begreppet omfattar en människas begränsningar i relation till omgivningen (So-
cialstyrelsen, 2007; Andersson, 2009). Begränsningarna kan innebära svårigheter att 
klara sig själv i vardagen, såsom att utföra fritidsaktiviteter själv, genomföra en utbild-
ning eller ha sociala relationer. Det innefattar också en bristande delaktighet i arbetsli-
vet. Framförallt handlar det om en bristande tillgänglighet i den vardagsnära omgiv-
ningen (Socialstyrelsen, 2007). 

Disposition 
Här ovan har getts en inledning innehållande historia samt bakgrundsinformation, för att 
varje läsare skall fortsätta läsa arbetet med en förförståelse för begreppen som diskute-
ras och nämns löpande. I det följande redogörs för tidigare relevant forskning. Därefter 
ett kapitel om denna studies teoretiska perspektiv, det emotionella stödet. Därpå närmar 
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vi oss ett kapitel om metod och tillvägagångssätt i studien, samt resultat och analys av 
intervjuerna som gjorts. Studien avslutas med slutsats och diskussion.       
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2. Tidigare forskning  
Här följer ett urval från tidigare forskning. Gemensamt är att den har sin ansats i det so-
ciala stödet, och dess olika delar. För att ringa in vårt ämnesval har vi sökt oss fram i 
olika sökmotorer såsom exempelvis ”Pro Ouest”, ”Google” och ”Diva”. Ämnesord som 
använts är socialt stöd, psykiatri och psykiskt funktionshinder. På engelska har sökorden 
motsvarats av social support, psychiatry och mental illness. Det har även använts studie-
litteratur från tidigare kurser samt sökts i referenslistor som presenterats i olika uppsat-
ser och böcker. Genom detta har förslag på litteratur som kan hjälpa till att uppfylla syf-
tet framkommit. 
  
Inledningsvis påträffades Ulla-Carin Hedins avhandling (1994). Den ger en grund i kun-
skapen kring det sociala stödet. Avhandlingen är dock inte direkt kopplad till psykiskt 
funktionshindrade, utan mer till sjukdom på arbetsplatsen och det stöd som ges till lång-
tidssjukskrivna. Här framträder hur privatliv, socialt liv och arbetsliv samverkar när det 
gäller hälsa och mående. Dessa delar bildar en helhet med avgörande betydelse för en 
människas hälsotillstånd och förutsättningar för återhämtning. Hedin för fram såväl det 
formella stödets betydelse (läkare, arbetsgivare, fack) som det informella (närstående, 
vänner). Hon diskuterar även frågan hur arbetsplatsen förhåller sig till mänskligt må-
ende. Hur bemöts man utifrån sin långtidssjukskrivning? 

Psykiska funktionshinder och socialt stöd 
De teoretiska ingångarna i de avhandlingar som valts ser olika ut, men de förenas alltså 
av att de behandlar psykiska funktionshinder och socialt stöd. 

Maria Klamas (2010) avhandling har fungerat som en betydelsefull och relevant ingång, 
genom att hon studerat det sociala stödets betydelse för återhämtning med avseende på 
personer med psykiska funktionshinder. I resultatet diskuterar Klamas bland annat två 
olika aspekter av det sociala stödet som gynnar återhämtningen. Det ena är det mobilise-
rande stödet i form av familj och vänner, och de olika fokus som finns i det sociala stö-
det. Det framgår framförallt vilka informella nätverksaktörer som finns i brukarens om-
givning och deras olika roller i det sociala stödet. Det andra är de formella stödaktörerna 
och deras kunskap och erfarenhet. Detta ses som en gynnande faktor för individen, me-
dan brist på lyhördhet och ensidigt fokus är en negativ faktor i stödprocessen. Klamas 
visar också i resultatet att olika individer vanligtvis har flera olika strategier och kapa-
citeter för att hantera stödrelationen, och även sina psykiska svårigheter. Klamas pekar 
på aspekter som kan fungera hindrande för återhämtningsprocessen, dessa aspekter be-
skrivs alltså som den typen av stöd som inte är anpassat till brukarens upplevda pro-
blem. Stöd som ges i mer jämlika relationer är däremot gynnande för återhämtningen 
(Klamas, 2010). 
 
Leufstadius (2008) behandlar i sin studie behovet av gemenskap och meningsfullhet. 
Här kopplas meningsfullhet främst ihop med vikten av att ingå i ett sammanhang med 
meningsfull sysselsättning. Detta kan formuleras som den stora betydelsen av att vara 
en del av sin omvärld, att vara i kontakt med andra på regelbunden basis. Former för 
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detta kan företrädelsevis vara i ett reguljärt arbete, eller i en arbetsliknande gemenskap. 
En centralt framträdande del blir här informanternas egna vittnesmål om den sociala ge-
menskapens betydelse, om samspelet med andra människor, i avseende att kunna dela 
såväl glädje som utmaningar. Det ökade deras upplevelser av delaktighet, vilket i sin tur 
främjade välbefinnande och självförtroende. 
 
I Anderssons avhandling Vardagsliv och boendestöd (2009) undersöks förhållandet 
mellan personer med psykiska funktionshinder och boendestödjare. Boendestöd är en 
insats beviljad av socialtjänsten. Att arbeta i rollen som boendestödjare innebär bland 
annat att finnas tillgänglig för olika sorters vardagsaktiviteter, samtal och samvaro - det 
innebär således ett samspel mellan två parter. Boendestödet förutsätter alltså kommuni-
kation, och att relationen mellan de båda parterna har möjlighet att byggas upp över tid. 
Det avgörande blir här så småningom hur relationen utvecklas rent kvalitetsmässigt. 
Andersson (2009) beskriver kvaliteten på relationen utifrån begreppet socialt klimat. 
Med detta menas att boendestödjarens förhållningssätt gentemot personen ska präglas 
av omtanke och respekt för dennes särart och integritet. Det framkommer i studien att 
när relationen inte fungerar upplevs heller inte boendestödet som stödjande. Avgörande 
för framgång i arbetet är alltså att det inbördes sociala klimatet (kvaliteten på relationen) 
uppfattas som stödjande och positiv. 

Tidemalm (2000) diskuterar i sin rapport hur frågor om hjälp och integritet, hjälp och 
eget ansvar, hjälp och maktutövning ständigt återkommer i verksamheter för psykiskt 
funktionshindrade. Han belyser det underläge som ett psykiskt lidande lätt kan generera, 
och menar att detta är någonting som professionella ständigt måste reflektera kring och 
hantera i arbetet. Tidemalm resonerar också om det gemensamma boendets generella 
villkor, och benägenheten för kollektiva lösningar som ibland kan riskera att ske på den 
enskilde individens bekostnad. Han menar således att individperspektivet behöver stå i 
centrum, och gruppboendes kollektiva karaktär behöver medvetandegöras och balanse-
ras. Detta i syfte att motverka slentrianmässiga rutiner som inte är anpassade till olika 
personer – vilket benämns som hjälp efter utbud istället för hjälp efter behov och indivi-
dualitet. Följden kan bland annat bli att de kollektiva lösningarna formas efter den som 
har störst svårigheter, och att andra individers potential för utveckling inte får det ut-
rymme som behövs. 

Forsberg (2009) visar på professionellas delaktighet, och deras betydelse för ett funge-
rande socialt stöd, och hälsofrämjande aspekter. I studien beskrivs hur människor med 
psykiska funktionshinder tillsammans med personalen i ett särskilt boende, deltog i en 
hälsointervention - här benämnt som ett livsstilsprogram. Det kan liknas vid en studie-
cirkel, där det förs organiserade samtal kring hälsa och mående. Detta gemensamma 
deltagande upplevdes av de boende som ett betydelsefullt stöd, och ett viktigt steg på 
vägen i avseende att utveckla en mer jämlik och nära relation till personalen. 

Skärsäters studie (2002) behandlar hur personer med depression använde det sociala 
stödet från professionella och närstående för att tillfriskna. Resultatet blev att både kvin-
nor och män upplevde att de inte fick tillräckligt med emotionellt stöd. Framförallt 
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kvinnorna upplevde sig själva vara i större behov av kognitivt och emotionellt stöd jäm-
fört med männen. Kvinnorna ansåg att den sortens stöd kunde hjälpa dem att få en 
känsla av mening för att kunna hantera sina liv. 

Levinsson (2008) skriver i sin avhandling om autonomi för personer med psykisk sjuk-
dom. Här menar Levinsson att personer med psykiska funktionshinder lider i dagens 
samhälle. Vidare menar han att stödet som ges idag inte är tillräckligt för att hjälpa per-
sonerna att reda ut sina livssituationer, utan att hjälparna/stödjarna istället hänvisar till 
brukarens autonomi. Därigenom kan det ställas för höga krav på brukaren och det är 
viktigt att man som professionell tar hänsyn till brukarens upplevda behov, och dennes 
förmåga till självbestämmande samt delaktighet. 

Så vänder vi blicken emot ett amerikanskt forskarteam, Roe and Chopra (2003) som ge-
nom omfattande utvärderingar av 43 personer med schizofrendiagnos, för fram det soci-
alt stödjande nätverkets stora betydelse för känsla av meningsfullhet och delaktighet. 
Vidare diskuterar de kring hur psykisk sjukdom domineras av det patologiska synsättet, 
och hur detta skymmer sikten för individens egna inneboende styrkor och resurser, gäl-
lande hur det skulle vara möjligt att ordna med strukturen och delaktigheten i det egna 
livet. De pekar på vikten av att människor med psykiska funktionshinder släpps in i 
samhället med sina symptom istället för att man ska vänta på att de eventuellt blir symp-
tomfria. 

Bolger, Zuckerman & Kessler (2000) diskuterar kring en slags variant av socialt, emot-
ionellt inriktat stöd i vad de väljer att benämna som osynligt stöd. Här i avseende att för-
medla stöd till en människa i psykisk kris - exempelvis i samband med skilsmässa - utan 
att vederbörande själv reflekterar kring stödet som just socialt stöd. Det är alltså inte 
högt uttalat och formulerat som stöd, utan förmedlas inbäddat i ett vardagligt görande 
och småpratande, där mottagaren inte reflekterar kring samvaron i termer av organiserad 
stöttning. Detta har visat att personerna i fråga bättre har kunnat hantera sin psykiska 
stress. Här diskuteras också att missriktad, och rent av felaktig, hjälp kan förvärra en 
stödsituation. 

Slutligen till Burleson (2009). Han visar i sin studie att social, stödjande kommunikat-
ion är en dubbelsidig process, där själva innehållet i kommunikationen mellan två parter 
(hur kontakt och samspel sker) samt de miljömässiga förutsättningarna (själva det kon-
textuella sammanhanget) kraftigt påverkar utfallet av en social, stödjande process. Bur-
leson menar att denna forskning kan komma att få stor betydelse för såväl teoretiker 
som praktiker. 

Sammanfattning av tidigare forskning och dess innebörd för studien 
Ovanstående studier har alla relevans för denna uppsats, då de behandlar personer med 
psykiska funktionshinder, deras villkor och förutsättningar i samhället. Sammanfatt-
ningsvis betonas det sociala stödets värde då det gäller att kunna leva ett liv präglat av 
upplevd känsla av delaktighet. Att få ingå i ett sammanhang, och uppleva att det finns 

14 
 



en verklig möjlighet att påverka sin livssituation, framhålls som vitalt för ett framgångs-
rikt arbete med ett socialt stöd och dess olika delar. Vidare klarläggs betydelsen av god 
kvalitet på de relationer som byggs upp mellan hjälpgivare och hjälpmottagare. Den 
hjälpmottagande behöver uppleva stödet som relevant, lyhört och ändamålsenligt för att 
det ska ha avsedd effekt. Det är också viktigt att se till den mottagande individens egna 
potentiella styrkor och resurser, och inkludera dem i stödprocessen. Ett återkommande 
mönster är således angelägenheten i att individ- och situationsanpassa det sociala stödet, 
samt strävan efter att skapa en medvetenhet kring att likvärdigt socialt stöd sällan är det-
samma som kollektiva lösningar.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
Det sociala stödet berör till stor del individer eller grupper som av olika anledningar be-
finner sig i utsatta livssituationer. Det behöver dock inte handla om människor i utanför-
skap eller utsatta livssituationer. Socialt stöd är något som förekommer i de flesta män-
niskors vardag och relationer, och kan därför ses som en central del i människors liv. Så 
även för människor med psykiska funktionshinder; här har det sociala stödet en avgö-
rande betydelse i vardagen (Klamas, 2010).  
 
Forskningen kring socialt stöd utvecklades i 1960- talets anglosaxiska samhällsveten-
skapliga och medicinska discipliner, där sambanden mellan insjuknandet i olika fysiska 
sjukdomar och omgivningsfaktorer i form av psykosociala förhållanden studerades. I fo-
kus stod kopplingen mellan psykosociala processer och det fysiska skeendet i kroppen 
vid långvarig stress. Här belystes sambandet mellan hälsa och välmående å ena sidan, 
samt det sociala stödet å andra sidan (Hedin, 1994). Därefter, under 1970-talet, övergick 
forskningen successivt till att behandla socialt stöd som en kommunikativ process med 
tonvikt på samspelet mellan människor, där man strävade efter en fördjupad förståelse 
för sambandet mellan socialt stöd och välmående och vilken inverkan kommunikat-
ionen hade därpå. Detta som ett led i att den samlade forskningen allt mer blev varse 
bristande kunskaper, gällande vad som faktiskt skedde mellan människor när de tillsam-
mans bemödade sig att kunna hantera olika utmaningar i livet (Klamas, 2010). Det finns 
många olika definitioner av vad socialt stöd innebär, vilka är föremål för återkommande 
diskussioner. Forskningen har sedan 1970-talet, kämpat med att försöka identifiera och 
klargöra det sociala stödet, vad det är som har betydelse när det gäller mänskliga relat-
ioner beträffande hälsa och välbefinnande. 
 
Nedan följer Klamas definition av socialt stöd, där det beskrivs som kommunikation 
och ett pågående samspel mellan människor.  
 

Det är kommunikation och interaktion mellan människor, kombinerat 
med kvalitativa relationella aspekter, vars målsättning är delaktighet 
och en känsla av att vara betydelsefull och värderad som den männi-

ska man är. 
                                                               (Klamas, 2010, p. 27). 
 

Det sociala stödet består av tre delar; handling/budskap, interaktion och relation. 
Delarna hänger ihop genom interaktionen. I interaktionen skapas relation och det är 
även i interaktionen som handlingarna sker och budskap förmedlas (Klamas, 2010). 
Socialt stöd kan allstå beskrivas som handlingar eller budskap som skapas och överförs 
mellan människor i interaktion. För att individen skall kunna tillgodogöra sig stödet 
måste stödet som ges vara relevant för individen. Målsättningen med stödet behöver 
vara tydligt och greppbart för individen, och det kan enbart skapas genom interaktion 
med andra människor. Relationer är en vital komponent i det sociala stödet. Om 
individen inte upplever att det är greppbart och inte förstår målsättningen, kan det 
hindra att individen utvecklar förmågor att hantera situationen, vilket också leder till att 
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återhämtningen, det relativa tillfrisknandet förlängs. Att individen känner sig värderad, 
sedd och viktig i den stödjande relationen är av yttersta vikt för att individen skall kunna 
tillgodogöra sig stödet. I likhet med de allra flesta välfungerade relationer är tillit, 
acceptans och ömsesidighet viktiga nyckelord (Klamas, 2010).  
 
För de som i sin profession arbetar med att ge socialt stöd ankommer det också ett 
samhälleligt ansvar att stödja individen (Klamas, 2010). Att som yrkesprofessionell i 
stödjande arbete uppvisa kunskap, ansvar och erfarenhet stärker individens 
(mottagarens) känsla av trygghet i stödrelationen. De professionellas information och 
kunskap till den enskilde individen kan bidra till nya perspektiv, vilket i sin tur leder till 
att individen blir hjälpt i att finna nya sätt att hantera en uppkommen situation. 
Utgångspunkten för de professionella är tänkt att stärka individen och ge hen redskap att 
tro på sig själv och sin förmåga. För den professionella är det viktigt att i ett tidigt skede 
av relationen ha i åtanke att tydliggöra ramarna och de organisatoriska förutsättningarna 
i stödprocessen. Ett större nätverk ger ökade stödmöjligheter och kan hjälpa individen 
att få en positiv känsla av att tillhöra något (Klamas, 2010). 
 
Socialt stöd brukar vanligtvis kategoriseras i olika stödformer. Dessa former kan vara 
individen till hjälp när det gäller att förstå vilken typ av stöd det är som förmedlas. 
Syftet med att kategorisera in stödet är att underlätta hanteringen av olika uppkomna 
situationer. En vanlig uppdelning är: Materiellt/praktiskt stöd - Hushållsarbete, 
ekonomiskt stöd. Kognitivt stöd - Information, feedback, problemlösning. Nätverksstöd 
- Individens delaktighet i olika sociala system. Den totala motsatsen till ensamhet och 
isolering. Emotionellt stöd – Samtal, uppmuntran, bekräftelse och förståelse. (Hedin, 
1994; Klamas, 2010; Lenneèr Axelsson, 2010; Vaux, 1988). I föreliggande studie riktas 
då strålkastarljuset specifikt emot en av kategoriseringarna; Det emotionella stödet. Här 
i relation till människor med psykiska funktionshinder, sett utifrån behandlingspersona-
lens perspektiv. Emotionellt stöd kan beskrivas som att individen ges möjlighet att 
dryfta sina tankar och upplevelser tillsammans med en inlyssnande person (här behand-
lingspersonal i ett gruppboende), samt får ta emot uttryck för uppskattning, sympati, 
tröst, uppmuntran med mera från densamma. Det är vanligt att det emotionella stödet 
ges via kroppsspråket, förmedlat av gester, tonfall, mimik med mera (Vaux, 1988; He-
din, 1994; Klamas, 2010). Detta är av stor betydelse för individen, då det skapar känslor 
av välbefinnande och delaktighet/tillhörighet. När individen väl vågar ventilera sina 
känslor är det viktigt att det finns en bra stödjande relation mellan de båda parterna, så 
att individen får ett gensvar av engagemang, sympati, uppmuntran och omsorg (Hedin, 
1994). Enligt Vaux (1988) kan det också innefatta viss konkret praktisk hjälp, 
exempelvis vid stressframkallande situationer, vilket visar på den just variation av 
innebörder de olika stödformerna kan ges av olika forskare. 

Kritik mot Socialt stöd 
Det finns en risk med att kategorisera och dela in stödet i olika former (praktiskt, 
kognitivt, emotionellt och så vidare) vilket har stött på en del kritik. De olika formerna 
kan inte sägas ha vattentäta skott emellan sig med klara och tydliga avgränsningar, utan 
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kan mycket väl flyta in i, korrelera med varandra (Andersson, 2009).  Det visar sig att 
olika forskare lägger olika innebörd i de olika kategorierna, varvid det lätt kan uppstå 
viss förvirring angående vad som egentligen avses (Vaux, 1988).  
Vidare, ett socialt utbyte av stödjande karaktär människor emellan, kan inte enbart 
inskränkas till socialt stöd, utan det handlar också om andra processer som har inverkan 
på människors handlingar, tankar och känsloliv (Andersson, 2009; Vaux, 1988). Det blir 
alltså svårt att mäta de direkta effekterna av det sociala stödet och förmedla säkra svar 
angående dess inverkan (Vaux, 1988). Viktigt att ha i åtanke att det inte är formerna 
eller kategoriseringarna i sig som är stödjande. En stödjandeprocess är mycket mer 
komplex och kategoriseringarna och formerna måste sättas i relation till hur de ges och 
hur de uppfattas (Klamas, 2010). En effekt kan därför bli att det inte är helt enkelt att 
identifiera sambandet mellan stöd och funktion. En praktisk aktivitet, som exempelvis 
att gemensamt dela på städning, kan även innehålla omfattande emotionella budskap. 
Detta kan påverka denna studie genom svårigheten att skilja på stöd och funktion. 
Begreppen kan flyta ihop och det gäller att ha detta i åtanke i genomförandet av 
analysen. 
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4. Metod 
Syftet med studien var att undersöka hur behandlingspersonal på boende för psykiskt 
funktionshindrade arbetar med emotionellt stöd. Ett gruppboende i en stad längs väst-
kusten valdes ut, för att genomföra intervjuer med behandlingspersonalen. Det var 
främst av praktiska skäl som valet föll på just den undersökta enheten, genom tidigare 
vetskap om dess existens. Tanken var att detta skulle underlätta möjligheten att få till-
träde för intervjuer. 

Metodologisk ansats 
Studien kom att genomföras utifrån en kvalitativ ansats, då vi ansåg att det gav en möj-
lighet att uppfylla studiens syfte. Till hjälp för studien användes den kvalitativa forsk-
ningsintervjun som metod med syfte att, utifrån några enskilda personer, ta del av deras 
egna tankar, erfarenheter och upplevelser om det ovan nämnda. Vi valde att fördjupa 
oss i en specifik praktik och dess handlingar, för att försöka se och förstå meningsfull-
heten däri (Danermark, et al., 2003). I den kvalitativa forskningen betonas forskarens 
närhet till det fenomen som ska studeras. Tonvikten i kvalitativa projekt är att försöka 
fånga ”insiderns” röst, i detta fall behandlingspersonalen. Vi närmade oss gruppboendet 
och dess anställda med den samlade förförståelse livet och utbildningen gett oss, och 
var därmed inga ”tomma blad” som klev in i det specifika arbetssammanhanget (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Samtidigt resonerade vi inför intervjuerna om betydelsen av att 
försöka hålla alla sinnen så öppna och välvilligt nyfikna som möjligt, istället för att utgå 
ifrån att vi visste något avgörande redan i förväg. Utifrån detta blev själva ingången av 
forskandet inspirerat av det hermeneutiska förhållningssättet (Danermark, et al., 2003; 
Kvale & Brinkmann, 2014). I samråd med behandlingspersonalen valdes att förlägga in-
tervjuerna direkt på arbetsplatsen, vilket i forskningssammanhanget var det mest rele-
vanta, i avseende att försöka fånga upp det unika i just den kontexten (Merriam, 1994). 
Genom att befinna oss i den miljö där undersökningen genomförs, lyssna till jargongen 
och insupa stämningen kunde vi, som forskare, få en större förtrogenhet med samman-
hanget och på så vis ges en aning om vad informanterna skulle komma att prata mest 
om, vad de ansåg som viktigt och angeläget (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Urval av informanter 
Innan studien inleddes diskuterades hur många informanter som var lämpligt att inter-
vjua, i syfte att få ett så bra underlag som möjligt för analysen. Kvale och Brinkmann 
(2014) gör gällande att det nödvändiga antalet informanter är beroende av studiens 
syfte. Vanligtvis omfattar en intervjustudie mellan fem till femton intervjuer. Det skif-
tande antalet är avhängigt de resurser och den tid som står till förfogande, men även det 
faktum att det finns en punkt där studier av intervjukaraktär inte längre tillför studien 
någon nytt, och behovet av informanter därför blir mättat (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Den inledande kontakten med boendet skedde via e-post, där studiens syfte i korthet 
förklarades. Sju av de anställda anmälde sig som villiga att ställa upp på intervju, vilket 
sågs som positivt då antalet anställda som arbetar dag uppgår till åtta. Under arbetets 
gång försvann dock en informant på grund av olika omständigheter. Intervjun sköts upp 
vid två tillfällen, för att därefter hamna utanför tidsramen. Så återstod sex informanter.  
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Intervjuernas planering och genomförande 
Det är av vikt hur intervjuerna i en studie genomförs, eftersom det är i mötet mellan in-
formant och forskare som empirisk kunskap bildas. Därför är det väsentligt att frågorna 
vid intervjun framförs på ett sådant sätt att det ges utrymme för informantens egna tan-
kar och svar samt följdfrågor kring dessa (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån studiens 
syfte utformades en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 3), där ett antal frågeställ-
ningar delades upp i ett par olika teman. Det första temat behandlade det specifika boen-
dets arbetsplatsförhållanden, då detta betraktades som betydelsefullt för behandlingsper-
sonalens förutsättningar att kunna förmedla emotionellt stöd till de boende. Att vistas på 
en arbetsplats på daglig basis innebär för de flesta att förhålla sig till en social omgiv-
ning, ett sammanhang bestående av människor som man inte själv har valt. Detta får 
bland annat till följd att kommunikationen behöver vara av ett annat slag än i övrigt var-
dagsliv. I arbetslivet kommunicerar vi inte i egenskap av privatpersoner, utan som yr-
kesutövare, professionella behandlare. De vi kommunicerar med är antingen i behov av 
vår hjälp eller så är det arbetskamrater och övrigt professionellt nätverk vi samarbetar 
med (Eide & Eide, 2006). Det andra temat fokuserade på det emotionella stödet. Den 
halvstrukturerade intervjuguiden lämnade utrymme för smärre förändringar från vår 
sida, vad gällde frågornas utformning och ordningsföljd (Merriam, 1994). Den funge-
rade som en konkret och handfast vägledare vid samtliga intervjutillfällen. 
 
Det empiriska kunskapsinsamlandet ägde rum under sammanlagt två veckors tid. Samt-
liga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats. Varje intervju tog cirka en 
halvtimme i anspråk, vilket var något kortare än vad vi på förhand antagit. Förfarings-
sättet vid dessa tillfällen såg ut som följande: varje informant delgavs informationsbrev 
om studiens syfte samt att intervjun skulle bandinspelas. Efter genomläsning signerade 
de med för- och efternamn att de gav sitt samtycke till att ingå i studien. Därpå fick 
varje informant möjlighet att fundera på, och ta ställning till, om de ville bli intervjuade 
enskilt – det vill säga av en av oss två författare – eller om de accepterade att båda när-
varade. Samtliga accepterade det senare. Intentionen med båda författarnas närvaro var 
att bättre kunna bevara den mentala koncentrationen genom hela intervjun. Vi ansåg att 
detta kunde ge en bättre möjlighet att fokusera på nyanserna i vad som skedde just där 
och då – exempelvis via kroppsspråk och i tystnader som uppstod – och inte enbart för-
lita oss till bandinspelningen i ett senare skede. Arbetsfördelningen innebar att den ena 
förde intervjun och den andra förde kontinuerliga anteckningar. Vi vinnlade oss om att 
ge informanterna möjlighet att korrigera tolkningen av sina berättelser/utsagor genom 
att i efterhand sammanfatta vad som blivit sagt, och på så vis ge dem möjlighet att rea-
gera på eventuella oklarheter  (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Transkribering 
Transkribering innebär en övergång, att ändra från det talade ordet till formen av det 
skrivna ordet. Genom denna övergång antar intervjusamtalet en struktur som lämpar sig 
för en närmare analys. Den tidsomfattande utskriftsprocessen blir till stor del ingången 
till den analytiska processen, enligt Kvale & Brinkmann (2014). Intervjuerna transkribe-
rades ord för ord. Genom att omsorgsfullt lyssna på det inspelade materialet skapades 
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en successiv förståelse för vad som framkommit under intervjuerna. Processen att tran-
skribera tog cirka 13 timmar och resulterade i 30 skrivna sidor. Kvale & Brinkmann 
(2014) menar att det är beaktansvärt att i rapporteringen redogöra för det sätt som valts 
att göra intervjuutskrifter på. Här kan då sägas att vi valde en begreppsdriven kodning, 
enligt Hjerm, et al., (2014). Dessa begrepp utkristalliserade sig under intervjuerna ge-
nom att de återkom som en form av nyckelord från informanterna: delaktighet, trygghet, 
relationer och jämställdhet. Den tog också sitt avstamp i det valda teoretiska perspekti-
vet emotionellt stöd. Initialt handlade processen mycket om att få ett allmänt intryck av 
materialet, för att därefter kunna vända tillbaka till särskilt intressanta delar. I ett skede 
blev det mycket att hålla reda på, då många saker tenderade att hända ungefär samtidigt. 
Vid den tidpunkten upplevdes att begreppen hade en tendens att flyta in i varandra. Det 
kan nämnas att vi återkommande reflekterade kring det faktum att trots att intervjuerna 
är nogsamt utskrivna ord för ord, så har det likväl inneburit en tolkning av den situation 
vi befann oss i under kunskapsinsamlandet/intervjuerna. Denna vår tolkning står, oav-
sett hur vi beter oss, delvis i vägen för alla de nyanser och aspekter som inrymdes i in-
tervjuerna. 

Bearbetning och analys 
Som vi tidigare redogjort för valde vi, efter godkännande från varje informant, att ge-
nomföra intervjuerna tillsammans. Avsikten med detta var att i möjligaste mån fånga 
upp de skiftningar i uttryck (både verbala och icke verbala) som framkom under samta-
len, istället för att i efterhand enbart lita till bandinspelningen. Det ligger nära till hands 
att anse att efterföljande reflektioner kring vad vi tyckte oss kunna identifiera efter varje 
separat intervju underlättade analysarbetet en del, då vi båda hade samma grund att utgå 
ifrån. Vi lyssnade, såg och deltog tillsammans i realtid, vilket upplevdes som gynnsamt 
för den förståelse och gemensamma överblick som utvecklades. Sedan är det förstås all-
tid möjligt att vända på resonemanget och hävda att den enas tolkning färgade av sig på 
den andra, och att det därigenom inte tillförde något objektivt till analysen, och kanske 
rent av försvårade den. Vi lutar dock samstämmigt åt att det gavs en gemensam platt-
form att utgå ifrån, samt en skjuts in i analysarbetet, som i någon mån påbörjades redan 
i samband med att intervjuerna genomfördes. 

Etisk diskussion 
Det har funnits anledning att genom hela intervjuprocessen gemensamt reflektera kring 
den maktasymmetri som uppstod genom att vi till vår numerär var dubbelt så många, 
som den som intervjuades. Resonemanget landade så småningom i att detta till viss del 
uppvägdes av att informanterna, till skillnad från oss, befann sig i en trygg och invand 
arbetsmiljö – i form av ett trevligt inrett samtalsrum alldeles i anslutning till informan-
ternas kontor. Samt att de i samband med intervjuerna skämtade och skojade på ett till 
synes avspänt vis. Allt sedan planeringsstadiet har vi varit måna om att iaktta ett etiskt 
förhållningssätt, och varit noga med att så långt som möjligt uppfylla de krav som ställs 
på varje forskare. Individskyddskravet innebär att den enskilde individen ska skyddas 
från otillbörlig insyn och inte heller utsättas för skada eller kränkning. Detta individ-
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skydd blir konkret omsatt genom att informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets-
krav och nyttjandekrav tillämpas (Kalman & Lövgren, 2012). Informationskravet och 
samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte, hur 
den skall genomföras, att materialet endast kommer att användas i detta specifika forsk-
ningssyfte och att varje enskild deltagare har rätt att när som helst avbryta sin medver-
kan utan vidare förklaring. Dessa krav tillgodosågs genom att på förhand informera 
både skriftligt och muntligt om syftet för studien, samt att de var fria att när som helst 
avbryta sin medverkan. Det skriftliga skedde i en första kontakt via e-post samt därefter 
informationsbrev (se bilaga 2) vid intervjutillfällena. I samband med att varje intervju 
genomfördes fick informanterna också lämna ett skriftligt samtycke (se bilaga 4). Konfi-
dentialitetskravet innebär att de informanter som ingår i studien ska värnas största möj-
liga konfidentialitet. Alla uppgifter som eventuellt kan spåras till en viss informant ska 
förvaras på ett sådant sätt som garanterar att utomstående inte kan ta del av dem. Nytt-
jandekravet innebär att det material och de uppgifter som vi fått tillgång till under kun-
skapsinsamlandets gång, inte på något villkor får användas av någon utomstående, eller 
i något annat syfte än detta specifikt studiemässiga. Deltagarna ska kunna vara trygga i 
att de uppgifter de lämnar inte kommer att missbrukas (Kalman & Lövgren, 2012). 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tillgodosetts genom att allt material har 
förvarats på personlig dator samt att allt redan i transkriberingen har avidentifierats. De 
påskrivna samtyckesformulären är de enda ställen som namnen på informanterna fram-
kommit, och de har förvarats i en personlig mapp, i ett låst kassaskåp, som enbart en av 
författarna kunnat komma åt. Dessa samtyckesformulär strimlas efter godkänt arbete. 
Samtliga informanter har delgivits denna information muntligt. 

Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
I syfte att kunna mäta trovärdigheten i en studie är det tre komponenter som skall upp-
märksammas; reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Detta utgör viktiga kriterier 
för uppfattningen om kvaliteten i en undersökning. Reliabilitet handlar om pålitlighet, 
och kan sägas innebära att samma typ av studie ska kunna genomföras vid en annan tid-
punkt och av andra forskare, men med samma resultat och slutsatser. Kvale & Brink-
mann (2014) menar att reliabiliteten i en intervjuundersökning kan komma att influeras 
av såväl forskaren själv som av informanten. Det framhålls också att informanternas 
egna berättelser kan influeras av flera olika omständigheter och förändras över tid, det 
vill säga; likvärdigt formulerade frågor kan generera olika svar vid två olika tillfällen. 
Genom detta finns det alltså en viss risk med intervju som metod, då det alltid kan inne-
bära subjektiva skattningar och tolkningar. Eftersom detta är en kvalitativ studie syf-
tande till att undersöka hur behandlingspersonal på ett boende för psykiskt funktions-
hindrade arbetar med det emotionella stödet, har det resonerats kring det faktum att in-
tervjuerna inte helt kan återskapas och därigenom inte heller återges av andra forskare. 
Validitet behandlar frågan i vilken omfattning studien undersöker vad den är avsedd att 
undersöka. Kvale & Brinkmann (2014) framhåller att validitet inte endast handlar om 
ett slutligt belägg av de resultat som framkommit. Dessa belägg ska ske fortlöpande ge-
nom forskningsprocessen, varför det är viktigt att anpassa metoden efter studiens syfte. 
Validitet handlar även om pålitligheten i det som sägs, och hur pass sant detta kan vara 
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(Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet handlar följaktligen om studiens trovärdighet och 
hållbarhet. Vi har gemensamt reflekterat kring detta, och bemödat oss att undersöka det 
vi avsåg, samt försökt redogöra för detta i metodavsnittet. 
 
Generaliserbarhet handlar om hur tillvida resultaten av en studie är möjliga att översätta 
på andra undersökningspersoner och andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). I 
denna studie kan generaliserbarheten diskuteras utifrån det faktum att endast sex infor-
manter från en och samma arbetsplats intervjuats. Om vi istället utgått från fler infor-
manter på ytterligare ett par arbetsplatser hade resultatet blivit mer allmängiltigt. Avsik-
ten har inte varit att generalisera det empiriska resultatet. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar. Följaktligen 
beskrivs och analyseras för hur behandlingspersonal på boende för psykiskt funktions-
hindrade arbetar med att förmedla emotionellt stöd. Redovisningen av resultat och ana-
lys sker genom att intervjumaterialet har tematiserats, och illustreras utifrån lämpliga ci-
tat som framkommit under intervjuerna. Arbetet har skett utifrån två teman; arbetsplats-
förhållanden och emotionellt stöd- som är direkt kopplade till våra forskningsfrågor: 
Vilka tillvägagångssätt använder behandlingspersonal på boende för psykiskt funktions-
hindrade när de arbetar med emotionellt stöd samt vad kan det finnas för försvårande 
omständigheter att tillgodose det emotionella stödet som eventuellt ges? Dessa två hu-
vudteman har därefter brutits ned i underteman, som redogörs för utifrån forskningsfrå-
gorna. 

Tillvägagångssätt vid förmedlandet av emotionellt stöd 

Genomförandeplan och kontaktmannaskap 
Enligt Socialtjänstlagen 11 kap. §5 (Norstedts juridik, 2013) och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade §21 a (Norstedts Juridik, 2013), föreligger skyldig-
het att dokumentera inte bara handläggning av ett ärende, utan också genomförande av 
beslut om stödinsatser för den enskilde individen. Syftet med en genomförandeplan är 
bland annat att synliggöra och formulera vilket behov av stöd individen behöver i varda-
gen, hur behovet tillgodoses och hur det kan styrkas att detta har tillgodosetts. Målet 
med kontaktmannaskap är att främja kontakten, och bygga upp en trygg och hållbar re-
lation mellan behandlingspersonal och enskild individ. I kontaktmannaskapet ingår att 
upprätta, följa upp och revidera individuella genomförandeplaner. Beslut från social-
tjänstens biståndshandläggare och individens egna önskemål ska utgöra grunden och ut-
gångspunkten för genomförandeplanen. 
 
Resultatet i studien visar att kontinuerligt uppdaterade genomförandeplaner i kombinat-
ion med ett aktivt kontaktmannaskap, är två av de viktigaste redskapen för tillväga-
gångssätt vid förmedlande av emotionellt stöd då det gäller att se till varje enskild indi-
vids behov och önskemål. Informanterna själva beskriver dessa verktyg på följande sätt: 

 
Genomförandeplanen är ju ett av vårt viktigaste redskap. Alltså, genomförandepla-
nen ihop med kontaktmannaskapet. Där står de långsiktiga målen. Och så delmå-

len, de ska ju föra den boende till de långsiktiga målen. 
                                                                                                     (Informant 1) 

 
Genomförandeplanerna är ju viktiga. Där ser vi till individen, vad behöver just den 
här människan? Och så har de ofta själva sina åsikter och det är ju bra. Det kan få 

dem att komma loss lite. 
                                                                                                     (Informant 5)   
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Man är två kontaktpersoner på varje brukare. Det funkar bra, då har man lite ex-
tra ansvar för att saker och ting ska bli gjorda. Men alla jobbar ju med alla, det är 
inte så att man är helt låst till varandra för att man är kontaktperson. Fast det blir 
ju det där lilla extra ansvaret som blir tydligt och det är nog en trygghet på något 

sätt. 
                                                                                                               (Informant 4) 

 
Sedan kan varje genomförandeplan se väldigt olika ut. Önskemålen är så olika, och det 

ska ju vara brukarens önskemål i fokus. 
                                                                                                                  (Informant 2) 

 
Vid analys av citaten pekar dessa på betydelsen av att det finns dokumenterat vad som 
ska göras, utifrån önskemål och behov. Det formella lagkravet kring genomförandepla-
ner enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen om stöd och service (1993:387), blir 
till en konkret, praktisk och tydlig hjälp i behandlingspersonalens vardagliga arbete, 
samt i deras strävan efter att se och tillmötesgå varje individs särskilda behov och öns-
kemål.  
Det emotionella stödet tillgodoses här genom att individens behov och önskemål är i fo-
kus.  Därigenom kan behandlingspersonalen arbeta för en bra relation och skapa förut-
sättningar för att individen blir mottaglig för det emotionella stödet.   

Jämställda möten 
Här framträder i analysen att det finns en relationell aspekt som förefaller viktig för in-
formanterna att lyfta fram; betydelsen av att försöka se och möta varje individ som en 
jämlike. I det vardagliga mötet mellan två helt likställda och jämbördiga subjekt förvän-
tas det ofta finnas någon slags ömsesidighet i form av ett givande och ett tagande. Det 
kan till exempel bli synligt genom att man i ett samtal ömsom lyssnar, ömsom pratar 
själv. I det specifika sammanhang som utgörs i ett gruppboende för psykiskt funktions-
hindrade, är rollerna tämligen givna redan från början - i samband med att boende och 
behandlingspersonal initialt möts utifrån olika förutsättningar. Den boende befinner sig i 
sitt hem, i sin privataste sfär, medan behandlingspersonalen kommer till sin arbetsplats 
och utövar sitt arbete, samt uppbär lön för det. Detta komplicerar ömsesidigheten.  
Goffman (2005) menar att vår identitet och vårt sätt att vara i stor utsträckning bestäms 
av den respons vi får av andra. Om då till exempel behandlingspersonal får stor makt 
över en individ och väljer att kategorisera vederbörande som avvikande, konstig och 
inte riktigt tillräknelig, kan individen införliva det som en sanning om sig själv och 
börja uppträda därefter. Det blir som en självuppfyllande profetia, där negativa mönster 
förstärks och löper risk att cementeras.  
 
Det vardagliga arbetet med att försöka öka på jämställdheten i mötet, de inbyggda förut-
sättningarna till trots, uttrycks bland annat på följande vis: 
 

Jag kan ju inte allt. Då kan banala saker som att be dem om hjälp funka jättebra. 
Då växer de ju och ser att de har nåt att lära mig. Att dem är viktiga för oss. Det är 

lite som, inte familj, men nästan. 
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                                                                                  (Informant 3) 
 
I sammanhanget ser vi här att jämställda möten ger uttryck för att värderas som männi-
ska, vilket kan förstärka relationen på ett positivt sätt. När individen känner sig behövd 
och efterfrågad, stärks känslan av att vara någon, en betydelsefull person. Klamas 
(2010) styrker detta när hon skriver om att professionella har mycket att bidra med, vad 
gäller att förstärka känslan av ömsesidighet. När professionell behandlingspersonal 
också kan be om hjälp i en vardagsanknuten fråga och därigenom vågar blotta sina egna 
tillkortakommanden och sin mänsklighet - när likheterna mellan behandlingspersonal 
och boende framträder mer än skillnaderna- förstärks känslan av ömsesidighet. Detta 
kan åstadkomma att individens självbild utvecklas och befästs (Klamas, 2010). Det är 
således kommunikationens karaktär som är näst intill helt avgörande för om det kan ut-
vecklas en jämställdhet eller inte mellan behandlingspersonal och boende. Hedin (1994) 
visar i sin studie hur obalans i kommunikationen kan blockera flödet i ett samspel och 
därigenom väsentligt försvåra ett jämställt arbete. Här avser Hedin kommunikationen 
mellan läkare och patient, men detta kan sägas vara applicerbart även i denna studies 
kontext. Genom dessa jämställda möten som tillvägagångssätt tillgodoses det emotion-
ella stödet. Dessa möten innefattar handling/budskap, interaktion och relation vilka är 
de tre hörnstenarna i det sociala stödet, därigenom det emotionella stödet. De är ut-
gångspunkter för att individen ska vara mottaglig för det emotionella stödet. 
 
En annan informant uttrycker: 
 

  Det går inte att komma ifrån att det är vi – eller jag nu då – som är det viktigaste 
redskapet i det här jobbet när det handlar om att få till en kommunikation som är 
bra för alla inblandade. Man får bjuda lite på sig själv. Du vet, man lär sig se om 
de trivs. Men det lönar sig att bjuda till, det gör det. Man kan liksom inte gå här 

och inte bjuda till, det skulle bli så förbenat trist, inte minst för mig!   
                                                                                        (Informant 6) 

 
Detta blir även möjligt att koppla till Forsbergs studie (2009) där han visar hur samban-
det mellan behandlingspersonalens aktiva deltagande och samspel, ökade de boendes 
känsla av närhet och jämlikhet. Den enskilde informanten ovan förmedlar uppfattningen 
att alla har att vinna på en fungerande kommunikation, då det underlättar vardagen för 
såväl de boende som för behandlingspersonalen själv. Hen ger uttryck för att genom att 
bjuda på sig själv blir arbetsdagen roligare. Det blir då rimligt att anta att en roligare ar-
betsdag späder på möjligheten för ökad energi. Denna ökade energi kan, i nästa led, läg-
gas i mötet med de boende och kollegor. Vilket då skulle kunna sägas vara en lyckad 
synergieffekt av att bjuda på sig själv och vilja ha lite roligt på jobbet. Vidare uttalas 
också att hen med tiden har lärt sig se om de boende trivs eller inte. I takt med att relat-
ionerna successivt byggts upp lär sig alltså de inblandade att se och läsa av varandras 
signaler gällande mående och trivsel, vilket ger information att stödjande kommunikat-
ion bör ses som en process mellan individen och dess nätverk (Klamas, 2010). Detta bör 
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kunna vara en god förutsättning för relationsskapande, med bärande inslag av jämställd-
het. 

Arbetsplatsförhållanden 
Hur den professionella kommunikationen ser ut, vilka uttryck den tar sig, får på olika 
sätt konsekvenser för hur vi agerar och förhåller oss till omgivningen (Andersson, 2009; 
Granér, 1991). Det får också konsekvenser för på vilket sätt - och i vilken omfattning- 
det emotionella stödet förmedlas till målgruppen. I föreliggande studie ansåg vi det där-
för angeläget att undersöka hur behandlingspersonalen upplevde förhållandena på ar-
betsplatsen, både ur ett mer operativt perspektiv – det vill säga behandlingspersonalen 
sinsemellan, men också ur ett mer ledningsorganisatoriskt perspektiv, det vill säga be-
handlingspersonalens relation till chefer och ledning. Resultatet visar här att chefen eller 
arbetsledaren utgör en av de viktigaste sociala rollerna på en arbetsplats. Men lika lite 
som övriga sociala yrkesroller formas av enbart individen själv, gör ledarrollen det. Det 
är ett komplext samspel med många bottnar.  
           

 Vi har inte så jättetät kontakt med chefen eller ledningen överhuvudtaget. Men det 
är en viktig person. Det fungerar bra här, vi är så pass självgående också. Det är 

väldigt fin arbetsmiljö. Bra kommunikation. Även till ledningen då. 
                                                                               (Informant 3) 

 
 Jag vill ha frihet under ansvar. Det är viktigt. Jag vill ha en ram för arbetet. Men 
ett utrymme att känna mig fri. Jag vill inte ha en arbetsledare som står och pickar 
mig i ryggen. Chefen behöver ju ändå vara någon som leder tydligt och i samråd 
med oss. Fast det funkar bra här. Det brinner ju inte i knutarna varje dag, så che-

fen måste inte vara här jämt. 
                                                                                (Informant 1) 

 
Det är jättebra kollegor här! Vi är en glad arbetsgrupp, tycker jag. Vi behöver inte 
en chef som är här jämnt för vi tar ansvar själva. Chefen är viktig. Men vi klarar 

oss. Det är jag glad för. 
                                                                                 (Informant 4) 

 
Här ges uttryck för en arbetsgrupp som betraktar sig som villig och van vid att kavla 
upp ärmarna, med en utvecklad förmåga att själv se vad som behöver göras. Behovet av 
självständighet och självbestämmande är stort, samtidigt som man också lämnar plats 
för ledning och styrning uppifrån. Samtliga informanter för fram betydelsen av både 
och. Både självständighet (”ingen som pickar mig på axeln”) och styrning. Chefen är 
inte rent fysiskt på plats varje dag, utan något mer sporadiskt. Dock finns en fungerande 
kontakt som man är nöjd med. I enlighet med Granér (1991) visar intervjuerna att den 
konkreta utformningen av ledarskapet är resultatet av ett samspel mellan arbetsledning-
ens och arbetsgruppens egna förväntningar, samt de individuella behoven och resur-
serna i arbetslaget. Det empiriska materialet visar också att arbetsgruppen sköter om 
sina socioemotionella behov gällande gemenskap och trygghet, och att gruppen fungerar 
som en plattform varifrån det hämtas glädje och kraft. Det uttalade och tillgodosedda 
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behovet av att själv få forma sin arbetsdag kan bland annat ha sin grund i att flertalet av 
de anställda har mångårig yrkeserfarenhet av målgruppen, vilket gör dem till ett kraft-
fullt arbetslag. Sammanfattningsvis ger arbetslaget intryck av att ha ett förhållandevis 
stort informellt inflytande över det konkreta vardagsarbetet, och de upplever en upp-
muntran från högre instans gällande att föra fram egna förslag och initiativ. De har erfa-
renhet av att det blir mottaget och reflekterat. Häri ligger ett erkännande och en ömsesi-
dighet, som kan beskrivas som en bra arbetsallians såväl inom arbetslaget som i förhål-
lande till högre instans (Eide & Eide 2006). Denna typ av allians kan i en förlängning 
innebära en sorts anknytning och trygghet till sammanhanget som genererar frimodighet 
att våga prova sig fram i arbetet. Detta kan belysas med hjälp av två följande citat: 
 

och så har vi handledning och avstämningssamtal och utvecklingssamtal, det hjäl-
per mig. Mina tankar och idéer blir bemötta, jag blir tagen på allvar”. 

                                                                                     (Informant 3) 
 

sen är jag rätt driven som person också. Det fungerar här, här är man delaktig. 
                                                                                       (Informant 2) 

 
Denna trygghet och goda erfarenhet av att bli bemött och lyssnad till, blir till viktiga 
förutsättningar i flera led, vad gäller förhållningssätt och bemötande gentemot dem be-
handlingspersonalen är satt att hjälpa; de boende. Följaktligen finns således goda chan-
ser att återspegla trygghet, delaktighet och ömsesidighet i arbetsallianser med målgrup-
pen, genom att ge vidare av det bemötande man själv upplever sig ha erhållit. Det fak-
tum att personalgruppen framgångsrikt lyckas ge varandra emotionellt stöd genom all-
mänt goda relationer och bra kommunikation kollegor emellan, underlättar också för 
förmedlandet av emotionellt stöd till de boende. 

Delaktighet/Trygghet 
Utifrån den trivsel och trygghet som arbetsgruppen alltså beskriver både inbördes och 
uppåt, gentemot chef och ledning, finns gynnsamma förutsättningar att stärka banden  
till de boende. Vi ser här att en stabil arbetsgrupp kan sägas fungera som en viktig bas 
varifrån det emotionella stödet kan förmedla budskap om exempelvis trygghet, öppen-
het och delaktighet. Vidare, i detta empiriska material framstår just känslan av trygghet 
som en central beståndsdel när det gäller modet och viljan att vara delaktig. Delaktig-
heten växer fram ur tryggheten. Granér (1991) menar att det hos alla individer och i alla 
grupper måste finnas ett visst mått av trygghet för att utvecklingen ska gå framåt på ett 
någorlunda konstruktivt sätt. Här följer några exempel på detta:  
 

Trygghet är ett nyckelord. Att man får vara den man är, en människa, och inte bara 
en psykisk diagnos. Och delaktighet då, för detta är ju inget hotell. Så vissa krav 

behövs, det är viktigt, men de ska ju vara rimliga, utifrån person och vad dem kla-
rar av. Då blir de delaktiga i ett socialt samspel och det skapar trygghet. 

                                                                                 (Informant 3) 
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Detta relaterar till Roe and Chopras forskning (2003), i vilken de för fram meningen av 
att se till hela människan, istället för att fokusera enbart på det patologiska och sjuk-
domsbilden. Hela människan, med betydelsen av att beakta inneboende resurser och 
styrkor bör ses, samtidigt som det psykiska funktionshindret finns med som en realitet. 
Människans inneboende potential, som en viktig förutsättning för att skapa delaktighet i 
det egna livet.  

 
Det är deras välbefinnande och trygghet det handlar om, för de bor ju faktiskt här. 
Ingen ska känna sig mindre värd och alla har nåt att komma med, så är det vi tän-

ker. 
                                                                                 (Informant 2) 

 
En del av dem har ju varit inlåsta, och blivit… (djup suck). Några blev 
lite skadade av sjukhusmiljön, och då blir delaktigheten här så viktig. 

Att vi försöker normalisera dem genom att få dem att delta. 
                                                                                  (Informant 5) 

 
Leufstadius (2008) för i sin studie fram behovet av gemenskap och meningsfullhet ur ett 
brukarperspektiv. Här kopplas meningsfullhet främst ihop med betydelsen av att vara 
del av ett sammanhang med betydelsefull sysselsättning i syfte att motverka isolering, 
ensamhet och depressivitet. Former för denna sysselsättning kan vara i ett vanligt, re-
guljärt arbete eller i en arbetsliknande gemenskap. En avgörande del blir då informan-
ternas egna vittnesmål om den sociala gemenskapens betydelse. Den ökade på deras er-
farenheter av delaktighet, vilket i sin tur hade gynnsam effekt på välbefinnande och 
självförtroende. Detta ligger i linje med det som behandlingspersonalen i föreliggande 
studie eftersträvar att uppnå i arbetet med de boende. Att bryta passivitet, få dem med 
banan, och med trygghet som grund stimulera dem till delaktighet utifrån enskild för-
måga och intresseinriktning. Tidemalm (2000) lyfter i sin rapport bland annat fram indi-
vidperspektivet, där hjälpen och stimulansen ska utformas efter behov och individuali-
tet. Även detta går att urskilja i behandlingspersonalens utsagor:  

 
Det är ju så olika vad de behöver. Någon kan fråga efter politiska samtal, då pra-
tar vi om det. Om värdegrund och hur man kan tänka kring det. Någon annan får 
aldrig pengarna att räcka. Då behöver vi samtala om det och hur man hanterar 

det. Vad är det att ge individuellt stöd?! Det kanske är att lyssna, inte att leverera 
sanningen 

(Informant 1) 
 
Citatet ger en indikation om hur olika behoven ser ut, och om behandlingspersonalens 
intentioner att anpassa sig efter det. Att kunna matcha utbudet med efterfrågan. Trygg-
heten byggs successivt upp av de reaktioner de boende får på det de delar med sig av.  
Via behandlingspersonalens stabilitet kan de utveckla en begynnande känsla och erfa-
renhet av trygghet. Den trygga kommunikationen kan också fungera underlättande för 
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de boende vad gäller att våga söka upp dem för hjälp och stöd, då det successivt blir lät-
tare att vända sig till personer som visar att de står kvar utan att fördöma, och som be-
mödar sig om att i möjligaste mån skräddarsy stöd utifrån individ (Klamas, 2010). 
Informanten frågar sig också lite retoriskt vad det innebär att ge individuellt stöd, och 
besvarar därefter snabbt sin egen fråga med att individuellt stöd innebär att lyssna sna-
rare än att leverera sanningen. Att hjälpa den boende få fatt i sin egen livsberättelse kan 
mycket väl stärka banden av trygghet och i ett längre perspektiv också påverka själv-
känsla och självbild. Eide & Eide (2006) menar att när en människa väl berättar utläm-
nar denne sig själv. Detta kräver att den som lyssnar är beredd att komma berättaren till 
mötes genom ett aktivt lyssnande och professionellt bemötande, utan att rygga tillbaks 
inför vad som eventuellt kommer fram berättelsen Eide & Eide (2006) . När det då inom 
personalgruppen finns en trygghet att falla tillbaka på, kan detta bli till en positiv boo-
merangeffekt, som är till gagn för den boende. Den boende möter en trygg och stabil be-
handlingspersonalgrupp som möter en trygghet och stabilitet i varandra. Detta belyses 
med hjälp av nedanstående: 
 

Det är klart att det underlättar om man är någorlunda grundad i sitt eget känsloliv. 
Då kan vi lättare ge stöd utan att smittas alltför mycket av de boendes ångestpro-

blematik 
                                                                                     (Informant 1) 

 
Ångest utgör vår psykiska motsvarighet till kroppens feber (Lenneér Axelsson, 2010). 
Om vila, vätska och febernedsättande preparat fungerar som viktiga motmedel vid fy-
sisk sjukdom, kan en trygg kommunikation med fokus på delaktighet efter förmåga fun-
gera som emotionellt stöd vid ångestproblematik. Åtminstone kan det räcka en bit på 
väg.  

Relationer 
Som redan framkommit genomsyras informationen från intervjuerna i studien av dels 
relationen mellan individ och behandlingspersonal, och dels relationerna i personalgrup-
pen. Informanterna återkommer flitigt till sina goda inbördes relationer, och några av 
dem liknar detta vid familjeliknande relationer. Flera pekar i intervjuerna på att det finns 
ett gott samspel och en god kommunikation, samt att de boende ofta söker upp behand-
lingspersonalen för att prata. De resonerar också högt kring hur det kan komma sig att 
dessa relationer fått möjlighet att byggas upp och frodas.    
 

Ingen slutar arbeta här (skratt) vi har samma personal hela tiden. Vi har jättelite 
omsättning på personal. Det är att skapa trygghet och förtroende med de boende, 
de är ju ganska ensamma och vi är  ganska viktiga för dem här. Vi har jättebra re-

lation med de flesta. 
(Informant 3) 

 
Det här är en ganska stadig personalgrupp, vi har jobbat här nu de flesta i flera år 
och de som bor här har bott här i flera år, och bara det gör ju att man skapar en 

relation som är nästan som en familjerelation. Det här blir som en familj och man 
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går igenom allt tillsammans och finns där för varandra, både vi för brukarna, bru-
karna för oss och arbetsgruppen sinsemellan. 

(Informant 4) 
 

Relationernas betydelse är av vikt för att det emotionella stödet skall kunna ges och tas 
emot. Individerna på boendet behöver den trygghet en god relation ger, för att kunna an-
förtro sig åt behandlingspersonalen (Klamas, 2010). 

    
  Vi försöker ju jobba och ha en fin relation till allihop, det är det jag faktiskt 

tycker att vi lyckas med väldigt bra.  Det faller naturligt för oss här att skapa en 
bra relation, se vad de mår bra av 

(Informant 2) 
 

Detta synliggör att det inte bara ges stöd åt ett håll i en stödrelation. Individerna är lika 
viktiga för behandlingspersonalen, som behandlingspersonalen är för individerna. Öm-
sesidigheten återigen (Eide & Eide 2006). Samspelet i deras relationer är därmed av be-
tydelse för alla inblandande, då de motiverar och stärker även behandlingspersonalens 
självkänsla: 
 

Man får lite feedback på att man gör ett bra jobb, som idag är väldigt många själv-
gående här och det gör ju att man blir mer motiverad, så det är nog de som gör att 

jag blir mer motiverad om man skall vända på det, de boende då. 
(Informant 3) 

 
Stödjande kommunikation som en dubbelsidig process, i enlighet med Burleson (2009). 
Betydelsen av denna stödjande kommunikation som byggts upp mellan individ och be-
handlingspersonal på boendet, och dess fortsatta utveckling, grundar sig på att individen 
är trygg nog att anförtro sig åt behandlingspersonalen, samt att det då är av vikt att be-
handlingspersonalen lyssnar och lever upp till detta förtroende. När dessa relationer suc-
cessivt byggs upp och blir underhållna, kan det hjälpa individen att känna sig accepte-
rad, vilket är en känsla som är viktig för att individen skall kunna motta det emotionella 
stödet (Klamas, 2010). Det faktum att behandlingspersonalen upplever att det finns ett 
givande och tagande i båda riktningarna, och att relationerna jämförs vid familjelika för-
hållanden bidrar också till möjligheten att de knyter an till varandra. Det är viktigt för 
behandlingspersonalen att känna att de är en del av den emotionella stödrelation som 
byggs. Resultatet blir att det stärker självkänslan och förmedlar en känsla av att duga 
och att lyckas hos likväl behandlingspersonal som hos enskild individ (Klamas, 2010).  
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Försvårande omständigheter att tillgodose det emotionella stödet 
En omständighet som kan försvåra att brukaren mottar det emotionella stödet, är om 
brukaren i fråga inte är mottaglig, eller om det finns brister i relationen till behandlings-
personalen. Vissa individer kan ha lättare att komma överens med vissa i personalgrup-
pen och svårare med andra, även om det i denna studie visat sig att det finns en bra, näs-
tan familjelik, relation mellan brukare och behandlingspersonal.  
 

Det kommer med tiden och kanske inte med alla, för det är ju lite kemi också. Jag 
tycker inte det är någonting man kan frammana så bara, utan det smyger sig in på 

något sätt. 
(Informant 5) 

 
Här kommer informanten in på något som kan vara en försvårande omständighet, att det 
inte alltid finns en personkemi. Dock framträder inget konkret exempel på att det finns 
någon relation mellan individ och behandlingspersonal där kemin inte stämmer. Relat-
ionens kvalitet kan påverka mottagandet av emotionellt stöd negativt. Även individens 
mående och eventuella brist på tillit kan påverka stödet negativt. Denna tillitsbrist har 
inte så sällan sin upprinnelse i tidigare smärtsamma erfarenheter av att inte bli bemött 
och bekräftad, vilket då får inverkan även på andra relationer (Klamas, 2010; Lenneér 
Axelsson, 2010). Upplevelsen av emotionellt stöd är på så vis relaterad till en individs 
sociala historia. Här blir det då möjligt att föreställa sig att de boende som tidigare i sina 
liv vistats inlåsta i sjukhusmiljö - vilket beskrivs i ett citat under avsnittet om delaktig-
het och trygghet - kan ha en längre transportsträcka gällande att ta emot det emotionella 
stödet, och att det därigenom kan sägas vara en försvårande omständighet. 
 
För att stödprocessen ska kunna bli positiv behöver behandlingspersonalen förstå vad 
problemet är, och ringa in individens behov av hjälp. Fel sorts hjälp och stöd har en be-
nägenhet att förvärra en relation, även om den förmedlas i välmening (Bolger, et al., 
2000; Klamas, 2010; Tidemalm 2000). Det gäller således att individen upplever det för-
medlade stödet som befogat och anpassat utifrån situationen. Även om det från behand-
lingspersonalens sida ges i välmening och omtanke, uppnår det inte rätt effekt om det 
inte är efterfrågat eller behövt (Klamas, 2010). Följande citat kan illustrera detta: 
 

 Och så finns det alltid gånger när man liksom tror att man är så bra och tillmötes-
gående och allt, men så har personen i fråga kanske inte känt det så! Där fick man 

liksom (skratt) 
                                                                                                            (Informant 6) 

 
Det behöver alltså finnas en balans mellan vad som ges och vad som behövs. Detta 
framförs även i Anderssons avhandling (2009). Här understryks vikten av de relation-
ella kvalitéerna mellan stödgivare och individ. När relationen av olika anledningar inte 
fungerar upplevs heller inte det förmedlade stödet som adekvat eller positivt. Avgörande 
för framgång i arbetet är det inbördes sociala klimatet. 
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Burleson (2009) avhandlar att innehållet i kommunikationen, det vill säga hur kontakt 
och samspel sker, påverkar utfallet av en social, stödjande process. Utifrån ett mer hy-
potetiskt resonemang kan försvårande omständigheter för förmedlandet av emotionellt 
stöd uppstå i de fall då en individ upplever det gemensamma boendet som en påtvingad 
gemenskap som hen egentligen inte vill ha. Människor är individer i alla situationer och 
sammanhang oavsett psykisk diagnos eller inte, och det finns ingenting som talar för att 
en människa med psykiskt funktionshinder per automatik föredrar gruppboendeformen 
framför exempelvis ett eget boende. Det är tvärtom troligt att många människor med ett 
psykiskt funktionshinder föredrar ett så självständigt boende som möjligt (Tidemalm 
2000). Det kan också bli aktuellt att diskutera försvårande omständigheter i de samman-
hang där kompetensen och medvetenheten i en personalgrupp befinner sig på en ore-
flekterad nivå, och de som är satta att hjälpa och stödja inte har riktig förståelse för, och 
kunskap om, målgruppen. Brister i bemötandefrågor och negativa värderingar kan alltså 
stå i vägen för förmedlandet av emotionellt stöd (Klamas, 2010).  

Sammanfattning 
I ovanstående kapitel beskrivs och analyseras vad som framkommit i samband med in-
tervjuerna. Utifrån analysen har vi funnit att det emotionella stödet är frekvent förekom-
mande i det aktuella boendet. Studien visar, utifrån behandlingspersonalens perspektiv, 
att relationerna till såväl de boende som kollegor emellan, genomsyras av goda och 
snudd på familjeliknande drag. Vidare visas att behandlingspersonalen enligt egen ut-
sago, lyckas med att motivera såväl varandra i arbetslaget som de boende, vad gäller att 
föra samtal och genomföra aktiviteter, vilket blir en väg emot välmående. Härigenom 
blir det tydligt att det, utifrån behandlingspersonalens beskrivning, bedrivs ett aktivt ar-
bete med emotionellt stöd, inte bara gentemot de boende utan också inbördes, i per-
sonalgruppen. Betydelsen av det emotionella stödet betonas på flera håll, då det gäller 
att leva ett liv präglat av upplevd mening och känsla av delaktighet. Att få ingå i ett 
sammanhang, och uppleva att det finns en verklig möjlighet att vara ett aktivt subjekt i 
sin egen livssituation framhålls som centralt för ett framgångsrikt arbete med emotion-
ellt stöd. 
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6. Slutsats och diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur behandlingspersonal på boende för psy-
kiskt funktionshindrade arbetar med det emotionella stödet. Frågeställningarna har varit 
att undersöka vad för tillvägagångssätt behandlingspersonalen använder när de arbetar 
med emotionellt stöd, samt om det finns några försvårande omständigheter att tillgodose 
det emotionella stöd som eventuellt ges. Utifrån ovanstående tolkning av empirin drar vi 
slutsatserna att det finns en utbredd och formulerad medvetenhet kring betydelsen av att 
sträva efter jämställda möten, samt att det läggs vikt vid att sätta sig själv i relation till 
varje individ, med utgångspunkt i att alla har samma människovärde. Detta bidrar till 
gynnsamma tillvägagångssätt för förmedlandet av emotionellt stöd. Behandlingsperso-
nalens nyckelord är delaktighet och trygghet. I intervjuerna har nästan samtliga infor-
manter på något sätt uttalat värdet av att alla ska kunna känna sig trygga och delaktiga i 
boendet. Detta gäller både för behandlingspersonal och de boende. Personalgruppen lyf-
ter gärna fram betydelsen av goda och hållbara relationer. Det ges uttryck för att det på 
boendet råder något av en familjelik stämning. Detta kan kopplas till att personalgrup-
pen är förhållandevis liten och stabil, där samtliga har arbetat länge i det aktuella boen-
det, trivs gott och har lång erfarenhet av målgruppen. Ömsesidiga band och relationer 
kan skänka tillförsikt och omsorg. Människor mår bra av att ha det bra tillsammans.  
 
Vidare visas att behandlingspersonalen inte resonerar i termer av emotionellt stöd, men 
de påvisar genom intervjuerna sin medvetenhet och erfarenhet om betydelsen av just 
detta. Viktig formalia gällande att skapa tillvägagångssätt för det emotionella stödet om-
nämns vara genomförandeplaner och kontaktmannaskap. Genom detta tydliggörs såväl 
de boendes behov och önskemål, som behandlingspersonalens ansvarsfördelning och 
fokus. Studien visar att emotionellt stöd stimulerar och gagnar individens upplevelse av 
delaktighet i ett socialt samspel, samt känslan av att vara behövd och efterfrågad. Det 
blir synligt bland annat i avsnittet om jämställda möten, där en av informanterna påtalar 
värdet i att kunna ställa sig öppen även för att ta emot stöd av de boende. Här framkom-
mer hur representanter för målgruppen växer av att erfara att de har någonting att ge, 
någonting att komma med. När en individ får känna sig viktig och behövd stärks käns-
lan av att vara betydelsefull. Ytterligare ett för målgruppen gagnande exempel ser vi i 
avsnittet om delaktighet/trygghet. Här uttalas angelägenheten i att se och möta hela 
människan – inte enbart den psykiska diagnosen. Då individen upplever en trygghet i att 
vara sedd och erkänd för hela sin person, kan viljan och modet till samspel och delaktig-
het växa fram. 
  
Vad gäller eventuellt försvårande omständigheter av förmedlandet av emotionellt stöd 
kan brister i personkemi mellan boende och behandlingspersonal nämnas. Dock fram-
träder inte i intervjuerna att någon relation av detta slag finns på boendet i dagsläget. 
En annan försvårande omständighet i det aktuella boendet är när hjälp och stöd inte är 
utformat efter den enskilda individens behov och önskemål. Det kan förmedlas med de 
godaste intentioner, men förlorar sin verkan ifall den det berör inte uppfattar stödet som 
adekvat och befogat. Det är alltså viktigt att den mottagande parten accepterar stödet.  
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Vi finner att de forskningsstudier vi tagit del av inte explicit lyfter fram betydelsen av 
genomförandeplaner och kontaktmannaskap. Detta kan förklaras av att de huvudsakli-
gen skett i andra kontexter. Vi noterar dock att behandlingspersonalen i det undersökta 
boendet klart poängterar värdet av kontinuerligt uppdaterade genomförandeplaner, samt 
tydligheten i kontaktmannaskapet, gällande ansvarsfördelning och riktat stöd till den en-
skilde individen.  
Vårt samlade intryck är att behandlingspersonalen öppet uttryckt sina tankar och svar, 
och att de bidrog till att intervjusituationerna blev förhållandevis avslappnade och 
okonstlade, och mer antog formen av samtal än intervju. Här blir det också möjligt att 
anta ett annat, mer hypotetiskt, tankeperspektiv och fundera kring huruvida informan-
terna eventuellt tillrättalade sina utsagor, till förmån för en mer kosmetisk version av 
verkligheten i boendet. Detta med avsikten att framställa sig själva och sin verksamhet i 
bättre dager (Danermark, et al., 2003). En annan möjlighet är att vi som forskare feltol-
kat informanterna. Det föreligger alltid en viss risk att vi lyssnat till deras utsagor på ett 
selektivt vis, och därigenom missat viktig information. Sammanfattningsvis är vi dock 
av den gemensamma uppfattningen att det inte finns någon anledning för oss att be-
tvivla eller ifrågasätta informanternas berättelser (Danermark, et al., 2003; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Samtidigt blir det här läge att upprepa vad som omnämns i metodde-
len; att förförståelse och tolkning alltid delvis står i vägen och tenderar att i något avse-
ende skymma sikten av det beforskade.  
 
Faktorer som framkommit vid analys av studiens empiriska material visar att behand-
lingspersonalen upplever att deras arbete både är viktigt och meningsfullt, och att det rå-
der en stor medvetenhet kring betydelsen av emotionellt stöd, även om det inte uttrycks 
just i de termerna. Genomgående har betydelsen av delaktighet och trygghet betonats. 
Detta i syfte att kunna skapa och bygga upp en relation. En av informanterna menade att 
det inte i första hand är de skarpsinniga svaren och vassa sanningarna som ska formas, 
utan just relationen. Hedin (1994) och Klamas (2010) för diskussioner om att stödgiva-
ren kan uppfatta sin roll som mer utgivande och betydelsefull än vad den kanske i själva 
verket uppfattas av mottagaren. Rent hypotetiskt skulle det alltså kunna förhålla sig så 
att behandlingspersonalen sätter större tilltro till de positiva effekterna av sitt stödgi-
vande än vad de boende själva upplever sig erhålla. I ett av citaten under avsnittet om 
försvårande omständigheter, speglas också detta av en av informanterna då hen helt 
frankt tillstår att det ibland händer att det välvilligt avsedda, förmedlade stödet helt fall-
ler utanför måltavlan, genom att hjälpmottagaren inte uppfattar det som stöd. Detta är, 
generellt sett, säkert ganska vanligt förekommande i skiftande typer av verksamheter 
och sammanhang. Det är inte alltid man träffar rätt, vilket heller inte är rimligt att be-
gära. Det viktiga blir här att det finns en medvetenhet kring det, att det missriktade stö-
dets påföljder inte negligeras eller skambeläggs, utan tvärtom belyses och formuleras i 
avsikt att skapa ny kunskap och kunna utveckla en verksamhet. 
 
Behandlingspersonalen förmedlar gemensamt sitt behov av att själv få styra över sin ar-
betsdag. Den beskriver sig som van vid och villig att ta eget ansvar och lägga upp en 
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struktur för arbetet utifrån behov och önskemål. Det framstår som att detta också tillmö-
tesgås av chef och ledning, som ger gruppen spelrum att agera efter eget huvud. Detta 
ger en fingervisning om det socialpedagogiska handlingsutrymme som gruppen tillägnat 
sig, vad gäller att förmedla hjälp och stöd efter behov och individualitet (Svensson, et 
al., 2008; Tidemalm, 2000). Kombinationen av behandlingspersonalens aktiva delta-
gande och medvetna strävan efter en fungerande kommunikation och delaktighet efter 
förmåga, bildar successivt en plattform för individuell utveckling och förändring. Stödet 
utformas utifrån person, snarare än utifrån ett redan färdigt utbud (Berglund, 2000; Ti-
demalm, 2000; Forsberg, 2009; Andersson, 2009). Sammanfattningsvis kännetecknas 
alltså det socialpedagogiska uppdraget av: 
1) strävan efter delaktighet  
2) kontinuerlig utveckling av en kommunikation  
3) trygghet i goda relationer som en utgångspunkt för utveckling och förändring. 

Vi ser att en viktig del för att underlätta möjliggörandet av detta alltså inbegriper en in-
tern mobilisering i arbetslaget, syftande till att kunna föra gruppens talan, och utveckla 
handlingsutrymmet gentemot målgruppen. Genom detta blir det tydligt att se att det so-
cialpedagogiska uppdraget inte enbart består av att mobilisera och stödja de människor 
och målgrupper vi är satta att hjälpa och bistå. Det innebär också att vi, som yrkesutö-
vare i ett arbetslag, mobiliserar, erkänner och förstärker varandras insatser. Detta med 
intentionen att uppnå en gemensam plattform för arbetet, samt tänja på det organisato-
riska handlingsutrymme som vi är en del av.  

Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 
Vi har, genom denna studies utformning och dess frågeställningar, endast fått ta del av 
den ena partens version. Den andra parten, som främst utgörs av de boende, vet vi 
egentligen ganska lite om. Deras versioner av tillvägagångssätt för förmedlandet av 
emotionellt stöd ryms inte inom studiens förutsättningar, vilket innebär en begränsning. 
Detta gäller även för de anhörigas röster, chefer och ledning, ansvariga politiker med 
flera. Det återstår alltså ett antal viktiga parter som här inte haft möjlighet att komma till 
tals. Utifrån detta framkommer flera områden som angelägna för vidare forskning. Utö-
ver det redan nämnda kan också anhöriggrupper och anhörigkonsulenter lyftas fram, då 
de innehar viktig kunskap och information på såväl ett mer generellt som personligt 
plan. Det skulle också vara intressant att utvidga studiet av boendet med inslag av delta-
gande observation, exempelvis vid måltider och andra ordinära vardagsaktiviteter. Detta 
i avsikt att få en mer direkt inblick i hur kommunikation och samspel mellan behand-
lingspersonal och boende ter sig. Forskning kring det emotionella stödets tillvägagångs-
sätt och effekter är fullt tänkbar även på andra målgrupper än psykiskt funktionshind-
rade såsom människor med neuropsykiatriska diagnoser och barn i förskola- och skola 
för att nämna några. Med god kommunikation och reflekterande samtal som instrument 
finns således goda möjligheter för socialpedagogiskt utvecklingsarbete, med ändamålet 
att förmedla emotionellt stöd till människor som lever i en påtaglig risk för emotionell 
utsatthet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Vad säger lagen? 
Den svenska demokratins lagstiftning bygger på vedertagna principer om alla männi-
skors lika rätt och värde. Detta blir tydligt i exempelvis socialtjänstlagens (2001:453) 
portalparagraf kapitel 1 §1. 
 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i lev-
nadsvillkor och aktiva deltagande i samhället 
(…)Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbe-
stämmande och integritet. 

 
Samma innebörd och värdegrund finner vi lagen om särskilt stöd, LSS (1993:387) §6 
 

Verksamheten ska vara grundad i respekt för den enskildes självbe-
stämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjligs ut-
sträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

 
I socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 5 §7 kan utläsas att människor som lever med svå-
righeter, har rättigheter att utav socialnämnden få möjlighet att delta i samhällets ge-
menskap på lika villkor som andra människor. Alla individer skall ges möjlighet att ha 
en meningsfull sysselsättning och ett boende som är anpassat efter individens behov. 
 
Härutöver tillkommer ett flertal lagar, såsom hälso- och sjukvårdslagen och olika 
tvångslagar, där det också tydligt bestäms hur respekten för den enskilde individen alltid 
ska stå i första rummet, även då det handlar om tvångsvård. Andemeningen i de ovan 
angivna lagarna återspeglar med tydlighet hur insatser och socialt stöd till individen ska 
utgå ifrån ett förhållningssätt präglat av en strävan efter delaktighet mellan den som är 
satt att hjälpa och den som ska ta emot hjälpen. Delaktighet framträder med fördel ur en 
kommunikation mellan den som är satt att förmedla det sociala stödet och den som ska 
ta emot det. 
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Bilaga 2 – informationsbrev 
Information och förfrågan om deltagande i studie om emotionellt stöd 
Vi heter Lena Grundberg Eriksson och Malin Nazelius. Vi studerar på 
Socialpedagogprogrammet vid Högskolan Väst, Trollhättan och skriver nu vårt 
examensarbete i Socialt arbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ni arbetar 
med emotionellt stöd till brukarna. Vi önskar få genomföra intervjuer med 5 stycken av 
er som arbetar direkt med brukarna. 
 
Under intervjun kommer vi be dig dela med dig av ditt synsätt och erfarenheter av att 
arbeta med emotionellt stöd gentemot brukarna. Intervjun tar ca 1 timme att genomföra 
och kommer att bandinspelas, för att underlätta efterföljande bearbetning och analys. 
Om du väljer att delta i intervjun gör du detta på frivillig grund och kan när som helst 
välja att avbryta intervjun eller att inte svara på vissa frågor. Du kan ända fram tills 
uppsatsen färdigställs välja att avbryta deltagandet. Detta görs i så fall genom att 
kontakta Malin eller Lena via nedanstående kontaktuppgifter. 
De uppgifter vi vid intervjutillfället får ta del av kommer att behandlas konfidentiellt. 
De bearbetas enbart av oss och vår handledare, och kommer slutligen att användas i 
uppsatsens analys. 
Under arbetets gång kommer uppgifterna att förvaras på ett sådant sätt att ingen 
obehörig får tillgång till dem. 
Du kommer att vara helt anonym. Det färdiga arbetet blir publicerat på Högskolan Västs 
universitetsbiblioteks elektroniska databas DIVA 
Ingen ersättning utgår för att medverka och det finns inte heller någon individuell fördel 
för dig som person att delta i studien. 
 
Vi undrar om du kan tänka dig att delta i vår uppsats genom att vi får intervjua 
dig? 
 
Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss, eller vår handledare. 
 
Lena Grundberg Eriksson   Malin Nazelius  
lena.eriksson.6@student.hv.se  malin.nazelius@student.hv.se        
 
 
Johan Berlin (Handledare) 
Universitetslektor i socialt arbete, Fil. Dr, Docent 
johan.berlin@hv.se 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
Intervjuguide 
Generellt: 
- Berätta kort om din bakgrund och din nuvarande befattning. 
- Berätta varför du valt att arbeta med vuxna människor med psykiska funktionshinder? 
Arbetsplatsförhållanden:    
- Beskriv kort hur du uppfattar kommunikationen med kollegor och arbetsledning? 
-Vad tycker du att du behöver för feedback och stöd av din arbetsledning, för att utföra 
ett bra arbete? 
(- Berätta vad du behöver för att känna motivation i ditt arbete? ) 
- Upplever du att det finns utrymme för att bara sätta dig ner och prata med en brukare? 
Om ja, hur brukar det utrymmet användas? 
 Socialt stöd – Emotionellt 
- Hur många olika behandlingspersonal arbetar med en brukare?  
- Berätta på vilket sätt ni arbetar med att skapa långsiktiga relationer till brukaren? 
- Vad är emotionellt stöd för dig? 
- Berätta om hur ni i verksamheten, brukarna och deras anhöriga samarbetar för att 
brukarna ska känna välbefinnande/emotionellt stöd? (Hur arbetar ni med emotionellt 
stöd?) 
- Varför arbetar ni/arbetar ni inte med det? 
- Beskriv vad för slags råd brukarna vanligtvis efterfrågar från dig? 
- Beskriv vad för slags råd/vägledning brukarna vanligtvis efterfrågar från dina 
kollegor? 
- Beskriv hur ni arbetar för att tillmötesgå varje enskild brukares behov? 
- Har du något du tycker att vi missat och som du vill lyfta fram? 
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Bilaga 4 – Samtycke 
Samtycke till medverkan 
”Emotionellt stöd till personer med psykiska funktionshinder” 
Jag har informerats via informationsbrev, fått tillfälle att ställa frågor kring informat-
ionen samt fått dessa besvarade och samtycker härmed att delta i studien 
 
 
               
Underskrift           Namnförtydligande 
 
 
Datum  
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