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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens syfte är att få en fördjupad kunskap i socialtjänstens insats boendestöd och psy-
kiskt funktionshindrades uppfattning om boendestöd. Uppsatsen har en kvalitativ design och 
utgår från fyra intervjuer med psykiskt funktionshindrade och en intervju med en medarbetare 
från boendestödsenheten i en stadsdel i Stockholm. Resultatet presenteras utifrån teman: soci-
alt stöd, vardagsstruktur, kontinuitet och tillhörighet - utanförskap. Dessa teman framträdde 
under databearbetningen av intervjuerna. Uppsatsen har sin grund i fenomenologin och analy-
sen utgår från två teoretiska perspektiv: symbolisk interaktionism och Antonovskys teori KA-
SAM. Resultatet visade att intervjupersonerna i stort sett var nöjda med boendestödet, men att 
det fanns önskemål om förbättringar. De faktorer som uppfattades som viktiga för en funge-
rande vardag var en stabil relation med sin boendestödjare som hjälper dem i kontakten med 
andra människor och myndigheter. Resultatet visade också att intervjupersonerna var osäkra 
på vad som ingår i deras boendestöd. 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel börjar med en inledning till uppsatsen. Därefter förklarar vi vårt syfte och redo-
visar våra forskningsfrågor. Sist i kapitlet redogör vi för uppsatsens disposition.  

1.1 INLEDNING 

Människor med psykiska funktionshinder har en utsatt position i vårt samhälle, de har ofta 
svårt att föra sin talan och att ta tillvara de rättigheter de faktiskt har. Socialt arbete rör arbets-
insatser för grupper som kännetecknas av utanförskap och människor som aldrig riktigt har 
varit en del av eller slagits ut från flera av samhällets arenor. Detta gäller i hög grad personer 
med psykiska funktionshinder. De har marginaliserats genom psykiska hälsoproblem, ekono-
miska och sociala problem som har försvårat för dem att leva som andra. Ett självständigt 
boende kan vara hotat eller existerar inte alls. De utmärks av svaga sociala nätverk och slås ut 
då de inte kan leva upp till de normer som flertalet samhällsmedlemmar delar (Eriksson, 
1995, 207-209). Socialt arbete innebär bland annat att underlätta för psykiskt funktionshind-
rade att leva i samhället genom att utforma och bevilja insatser som är anpassade för den mål-
gruppen. Vi vill därför i vår undersökning försöka ta reda på om boendestöd som insats bidrar 
till en bättre tillvaro för den psykiskt funktionshindrade och hur det stödet bör vara utformat 
för att få en positiv inverkan för denna målgrupp.  

Psykiatrireformen som genomfördes 1995 syftade till att förbättra de psykiskt funktionshind-
rades livssituation genom att genomföra vård, stöd och rehabilitering i öppna former. I sam-
band med psykiatrireformen förtydligades kommunernas ansvar för de psykiskt funktions-
hindrades levnadsförhållanden. Socialtjänstens ansvarsområde innebär anpassat boende, bo-
endestöd samt meningsfull sysselsättning (SoS, 2003, 123). Vi har sett i Socialstyrelsens ut-
värdering av psykiatrireformen att kommunerna har gjort för lite för gruppen psykiskt funk-
tionshindrade. Många kommuner uppfattade inte vidden av sitt ansvar, eller tog det inte på 
allvar. De hade varken kunskaperna eller pengarna och förstod inte innebörden av psykiatrire-
formen (Lundenmark, 2005, 20). En socialchef urskuldar sig genom att säga följande: 

”Den här målgruppen kom sist in i välfärdssystemet och nu finns det inget kvar åt 
dem.” (Lundenmark, 2005, 20) 

Socialstyrelsen genomförde tillsammans med länsstyrelserna en kraftansamling av tillsynen 
över kommunens insatser för personer med psykiska funktionshinder under åren 2002-2004. 
Den visar att för att kunna bo kvar i en egen bostad behöver psykiskt funktionshindrade olika 
former av stöd i sitt dagliga liv. Tillgången till boendestöd i kommunerna är hög, åtta av tio 
kommuner anger att det finns tillgång till ett sådant (SoS, 2003, 123). Om detta stöd vet man 
dock ganska lite, det finns begränsat med tidigare forskning som rör boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade och vad de själva anser om kommunens stödinsatser. Vi anser att det är 
viktigt att undersöka vad de psykiskt funktionshindrade själva tycker om sitt stöd.  
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1.2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva socialtjänstens insats boendestöd och hur 
boendestöd uppfattas av de psykiskt funktionshindrade.  

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

- Vilka faktorer är viktiga för en fungerande vardag och hur kan boendestödet bidra till 
detta? 

- Vad är viktigt avseende relationen mellan boendestödjare och den psykiskt funktions-
hindrade? 

- Vad har den psykiskt funktionshindrade för önskemål om sitt boendestöd? 

1.4 AVGRÄNSNING 

Vi har avgränsat vår studie till en stadsdel i Stockholm, där vi har intervjuat fyra psykiskt 
funktionshindrade som har boendestöd samt en boendestödjare.  

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Det första kapitlet innehåller en introduktion till uppsatsen 
och studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitel två behandlar centrala begrepp för uppsatsen 
och kapitel tre innehåller en bakgrund till ämnet som uppsatsen handlar om samt tidigare 
forskning. Vårt metodavsnitt utgörs av kapitel fyra. Uppsatsens teoretiska perspektiv presen-
teras i uppsatsens femte kapitel. I det sjätte kapitlet redovisas uppsatsens resultat och analys. 
Det sjunde kapitlet utgörs av sammanfattning och slutdiskussion. Sist i uppsatsen följer våra 
referenser och bilagor.  
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2. CENTRALA BEGREPP 

Här redogör vi för de olika begreppen som vi använder oss av i uppsatsen. Psykisk sjukdom 
var ett begrepp som var vanligt förekommande innan psykiatrireformens genomförande när 
ansvaret för den här gruppen människor var landstingets område. Begreppet psykiskt funk-
tionshinder är ett centralt begrepp som förekommer genom hela uppsatsen. Därefter följer 
definitioner av begreppen boendestöd och boende eftersom vi valt att undersöka hur psykiskt 
funktionshindrade uppfattar sitt boendestöd och vad ett boende är för en person med psykiskt 
funktionshinder.  

2.1 PSYKISK SJUKDOM 

Samhälleliga normer har betydelse för vad som klassificeras som sjukdom. Föreställningen 
om att psykiska sjukdomars orsaker liksom deras förlopp är multifaktoriella, d.v.s. biologiska, 
psykologiska och sociala, kan ses som ett uttryck för en kliniskt inriktad sjukdomsuppfatt-
ning. Hydén resonerar utifrån att sjukdom är en social konstruktion och den biomedicinska 
sjukdomsvärldens sjukdomsbestämningar definitionsmässigt är socialt konstruerade oavsett 
dess eventuella biologiska eller kliniska utgångslägen (Hydén, 1995: 18). Inom psykiatrin 
finns en annan social dimension genom klassifikationssystemet DSM’s diagnostiska kategori-
er som i huvudsak bygger på iakttagelser av socialt beteende och värderas utifrån ett socialt 
normalitetsbegrepp (Sundgren, 2005, 6). Vi anser precis som Hydén att psykisk sjukdom är en 
social konstruktion men har trots detta valt att använda begreppet psykisk sjukdom eftersom 
det är ett vedertaget begrepp i samhället. 

2.2 PSYKISKT FUNKTIONSHINDER 

Begreppet kan översiktligt beskrivas med att det är människor som lever med allvarliga och 
långvariga konsekvenser av psykisk sjukdom. Långvarigheten och svårigheten av psykisk 
sjukdom måste definieras i tid och grad för att uppnå kommunicerbara begrepp och det råder 
ännu ingen enighet i hur dessa definitioner ska göras. Man kan konstatera att tillgången till 
forskningsbaserad kunskap om förekomsten av psykiska funktionshinder är begränsad, vilket 
beror på oklarheter om definitionen och att man tidigare enbart har utgått från diagnoser. Av 
dem som har psykosdiagnos har cirka 30 % en annan form av psykossjukdom än schizofreni. 
Trots detta baseras merparten av forskningsresultaten som tillämpas på gruppen psykiskt 
funktionshindrade på resultat från studier rörande människor med schizofrenidiagnos. Det 
handlar om uppmärksamhet, arbetsminne, språk och perception. Även ökad psykisk sårbarhet 
och stresskänslighet är vanliga problemområden för psykiskt funktionshindrade (Sandlund, 
2005, 18).  

Avinstitutionaliseringen inom psykiatrin innebar en förändrad psykiatrisk terminologi. Den 
nya terminologin tar fasta på konsekvenserna av sjukdom, snarare än sjukdomen och dess 
diagnos. Man kan säga att det har blivit en handikappisering av psykiatriområdet. Psykiatriut-
redningen beskriver ett antal funktionsnedsättningar som följd av psykotiska störningar. Psy-
kiatrin definierar det som restsymtom och det kan tolkas som att sjukdomen består och inte 
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kunnat botas. Psykiatrin sätter då en gräns för vad den kan åstadkomma och i form av funk-
tionshindrad överlämnas patienten till socialtjänsten. På ett annat plan medförde handikapp-
förklaringen att människor kunde tvätta av sig dår- och vansinnesstämpeln. Psykiskt sjuka 
omdefinieras till psykiskt funktionshindrade. En ny aspekt av den egna identiteten upprättas, 
från patient med vad det innebär av underkastelse under medicinsk auktoritet till medborgare 
med en självständig rätt att ta del av samhällets insatser för att kunna leva ett självständigt liv 
som andra (Sundgren, 2005, 7-9). Begreppet tar fasta på konsekvenserna av sjukdomen och 
därför passar det bra i en undersökning om boendestöd. Boendestödet handlar om att underlät-
ta för psykiskt funktionshindrade i deras vardag. 

2.3 BOENDE 

Enligt Nordstedts ordbok från 1990 betyder ”bo” att befinna sig på en plats för att äta, sova, 
vila sig och koppla av (Andersson, 2005, 64).  

Boende betyder att bo på ett visst sätt eller i en viss form. Ett boende är något mer än att bara 
bo eftersom det beskriver hur man bor (Andersson, 2005, 64). Termen boende binder indivi-
den till en plats där hon hör hemma. Filosofen Heidegger menar att termen boende säger nå-
got väsentligt om människans tillvaro, att hon till sitt väsen är boende (Bennsäter & Gough, 
2001, 88). Begreppet eget boende används vanligtvis inte när det gäller enskilda människors 
boendeförhållande såvida det inte gäller människor som har kontakt med stödjande eller vår-
dande organisationer, som t.ex. psykiskt funktionshindrade. 

För många människor med psykiskt funktionshinder har boende på institution varit den domi-
nerande boendeformen i deras liv. Sannolikt har begreppet eget boende utkristalliserats med 
den underliggande betydelsen att vara något annat än institutionsboende. Begreppet boende 
har här en mer omfattande betydelse för det inkluderar också följderna som kommer av ett 
visst boende (Andersson, 2005, 64f).   

2.4 BOENDESTÖD 

Begreppet boendestöd används i psykiatriutredningens slutbetänkande i en vid betydelse för 
psykiskt funktionshindrades boendebehov. Utgångspunkten för psykiatriutredningens reso-
nemang är de grundläggande rättigheter som gäller för boendeförhållandena för psykiskt 
funktionshindrade. Alla har rätt till en bostad där frihet och integritet är skyddad. De som be-
höver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring eller som mer än tillfälligt behöver medicinsk 
eller annan vård har rätt att få sådan i bostaden. Alla människor, oberoende av behovet av stöd 
och hjälp och vård har rätt till en bostad med god tillgänglighet i en miljö som ger förutsätt-
ningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Bennsäter & Gough, 2001, 7f).  

”Boendestöd är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (4 kap 1 §) och kan 
beskrivas som en praktisk och social stödinsats med syfte att ’stärka den enskildes 
identitet och praktiska förmåga att hantera vardagen, såväl inom som utanför bo-
staden.’ (Stockholms stads riktlinjer, 2004) I samband med psykiatrireformens 
genomförande betonades vikten av att kommunerna inrättar boendestödsteam för 
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att underlätta för människor med svåra psykiska störningar att bo hemma.” (An-
dersson, 2005, 65)  

Boendestöd är att ge stöd som hjälper den psykiskt funktionshindrade att överkomma en upp-
levd brist. Det finns ett behov hos människor med psykiska funktionshinder att få hjälp med 
strukturering i vardagslivet och att tydliggöra sammanhang som skapar mening (Bennsäter & 
Gough, 2001, 87).  
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3. BAKGRUND 

I detta kapitel redovisar vi bakgrunden till socialtjänstens insatser för psykiskt funktionshind-
rade och vad tidigare forskning kommit fram till gällande boendestöd. Vi redovisar forsk-
ningsresultat från studier för gruppen psykiskt funktionshindrade både från ett nationellt samt 
ett internationellt perspektiv. Dessutom har vi en beskrivning om vad en boendestödjare kan 
göra tillsammans med den psykiskt funktionshindrade.  

3.1 HISTORIK 

Man kan säga att utvecklingen av boendeformer för psykiskt funktionshindrade har skett i tre 
faser i Västeuropa och USA. Mentalsjukhusen utgör den första fasen och var från mitten av 
1800-talet till 1960-talet den vanligaste miljön för personer med psykiatriska sjukdomar. Man 
placerade ofta dessa sjukhus långt utanför stadskärnan för att minska säkerhetshoten som all-
mänheten upplevde från människor med en psykisk sjukdom. Känslan av isolering förstärktes 
av att man ofta var självförsörjande och livet på ett mentalsjukhus karaktäriserades av rutiner, 
brist på frihet och ett minimum av privat boendeyta. Avvecklingen av dessa mentalsjukhus 
påverkades huvudsakligen av tre faktorer: kliniska, humanitära och ekonomiska (Brunt, 2005, 
85f).  

Den andra fasen omfattade perioden från 60-talet fram till 90-talet. I USA utvecklades boen-
deformer utifrån en boendekedjemodell vilket liknade de vårdkedjemodeller som fanns inom 
slutenvårdspsykiatrin. Följden blev att en person med psykiska funktionshinder kunde uppnå 
en viss funktionsnivå i en viss boendemiljö och för att sedan flyttas vidare till en annan mind-
re strukturerad miljö för att uppnå en högre funktionsnivå. Forskningen på detta område kriti-
serade dock denna typ av boende för att den saknade ett rehabiliteringsperspektiv, den var 
kvasiinstitutionell, för restriktiv, orsakade påfrestande överflyttningar samt gav inte ett brett 
utbud av boendemöjligheter. I USA samt i många europeiska länder påverkades denna period 
av att ansvaret för boendet inte var klarlagt. Olika myndigheter ville skjuta över ansvaret på 
varandra och konsekvensen blev att boendefrågan för de psykiskt funktionshindrade inte blev 
tillgodosett. En annan konsekvens var att man inte erbjöds plats i ett vanligt boende, utan 
istället i en boendemiljö som präglades av en behandlingsorientering med psykiatriskt utbil-
dad personal i en kollektiv terapeutisk miljö. I Sverige var utvecklingen av samhällsbaserade 
boendeformer för personer med psykiska funktionshinder förknippad med avinstitutionalise-
ringen. Det innebar en minskning av traditionella institutioner och en utvidgning av samhälls-
baserade stödformer t.ex. gruppboenden (Brunt, 2005, 86f).  

Den tredje fasen markerade ett paradigmskifte i utvecklingen av boendeformer i Västeuropa 
och USA. Detta innebar småskaliga boendelösningar och en nedläggning av större kollektiva 
boendeformer. Denna nya fas medförde en attitydförändring på så sätt att personer med psy-
kiska funktionshinder inte längre ansågs enbart vara servicemottagare utan också medborgare 
med möjlighet till delaktighet och integrering. Ett brett utbud av boendeformer för personer 
med psykiskt funktionshinder har rapporterats i internationell forskning (Brunt, 2005, 87f). 
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I Sverige har boendeformer för denna grupp framförallt utvecklats under 90-talet, efter psyki-
atrireformen. Dessa boendelösningar sträcker sig från en nivå där individen bor själv eller 
med sin familj med stöd av kommunal- eller sjukvårdsanställd personal, till en annan nivå där 
det finns ett kollektivt boende med personal dygnet runt (Brunt, 2005, 87f). I vår undersök-
ning tillhör de intervjuade den första nivån, vilket innebär eget boende med stöd. 

3.2 PSYKIATRIREFORMEN 

Psykiatrireformen genomfördes för tio år sedan och syftade till att förbättra de psykiskt funk-
tionshindrades livssituation genom att erbjuda vård, stöd och rehabilitering i så öppna former 
som möjligt. Flera samhällssektorer ansvarar för att en ökad välfärd för målgruppen ska bli 
möjlig. Detta innebär ett ansvar för lokala politiker och chefstjänstemän hos olika huvudmän 
att omsätta reformens intentioner i praktisk verksamhet. Kommunerna har dock ett huvudan-
svar för de psykiskt funktionshindrades sociala levnadsförhållanden och att samordna nöd-
vändiga insatser från andra samhällsorgan och organisationer för den enskilde (SoS, 2003, 
123).  

I riksdagens proposition 1993/94: 218 ”Psykiskt stördas villkor” föreslogs en rad åtgärder för 
att förbättra de psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras gemenskap och delak-
tighet i samhället. I lagstiftningen läggs stor vikt vid ökad samverkan mellan socialtjänsten 
och psykiatrin. Propositionen innebär ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan fram-
förallt kommun och landsting beträffande vård och stöd åt personer med psykiskt funktions-
hinder. Socialtjänstens ansvarsområde innebär anpassat boende, boendestöd samt meningsfull 
sysselsättning. Psykiatrireformen innebar ett perspektivskifte från att se på psykiska sjukdo-
mar enbart som sjukdomar till att även se dessa som funktionshinder (SoS, 2003, 123). Kon-
flikter kan uppstå som bygger på orealistiska förväntningar på vad medicin kan åstadkomma. 
Om det är möjligt för kommunerna att frigöra sig från de förväntningarna kanske de kan börja 
planera insatser utifrån egna förutsättningar och sitt eget uppdrag som blir sammanhållna och 
meningsfulla för de psykiskt funktionshindrade (Lindqvist, 2005, 26). 

Utifrån psykiatrireformen formuleras i socialtjänstlagen en strävan att alla samhällets med-
lemmar skall ha en dräglig tillvaro och vara delaktiga efter sin förmåga. Personer med psy-
kiskt funktionshinder har som alla andra medborgare rätt till sociala insatser och ekonomiskt 
bistånd om de har behov av stöd i sin livsföring och inte kan tillgodose dessa behov på annat 
sätt. Vilka insatser det kan handla om varierar, men de ska vara av god kvalitet och ges av 
personal med lämplig utbildning. Ett övergripande mål hos socialnämnden ska vara att ge 
möjlighet åt personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i 
sin livsföring att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra (Markström, 2005, 52). 

Efter psykiatrireformens genomförande utvecklades olika typer av boendeformer. Det är 
främst två nivåer av stödboende som blivit aktuella, eget boende med stöd och gruppvis ar-
rangerade lägenheter med varierande grad av personalbemanning. Boendets betydelse är ge-
nerell eftersom alla behöver någonstans att bo, ett hem tillfredsställer våra behov av trygghet, 
säkerhet, avskildhet och möjligheten till en egen livsstil. Hemmet kan också utgöra en plats 
att återkomma till som ger stabilitet, skydd och ett ställe dit man kan bjuda andra (Brunt, 
2005, 85-88).  
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3.3 TIDIGARE FORSKNING 

Vi har hittat flera studier som undersöker vad de psykiskt funktionshindrade har för önskemål 
om sitt boende. Enbart en studie berör psykiskt funktionshindrade och deras syn på samhällets 
insatser för dem. Den studien, som är gjord i Sverige 2001, bygger på intervjuer med hand-
läggare, boendestödjare och psykiskt funktionshindrade med boendestöd. Studien visar att 
boendestöd bedrivs på olika sätt i olika kommuner (Bennsäter & Gough, 2001, 16-37). Resul-
tatet av studien visar att kontakten med boendestödjare har stor betydelse för vardagens ut-
formning och att bemötande och tillgänglighet är grunden för förtroendeskapande relationer. 
Intervjupersonerna i studien önskar förståelse och uthållighet i kontakten med sin boendestöd-
jare. Stödet som de psykiskt funktionshindrade själva anser sig behöva eller som andra anser 
att de behöver innebär en kontroll som kan vara svår att acceptera vilket uppvägs av den kon-
kreta hjälpen. En av intervjupersonerna i studien säger att det är tack vare stödet man klarar 
sig. I samma studie beskriver intervjupersonerna stödet som positivt när det kännetecknas av 
förtroende, tillit och personligt bemötande. Besvikelserna handlar om att man ibland inte 
lyckas göra sin röst hörd och bristen på information om var man kan nå sin boendestödjare. I 
klienternas ögon är boendestödjare medmänniskor och skiljer sig från andra relationer genom 
att det är legitimt att be om hjälp. Deras yrkesställning gör det tillåtet att komma med små och 
stora bekymmer som man ogärna vill diskutera med andra. En av intervjupersonerna i studien 
säger att boendestödet har funnits tillhands när hon behövt det och att hon har fått konkret 
hjälp som hon värderar högt (a.a.).  

En intressant iakttagelse som vi gjort i vår litteraturstudie är att det inte förekommer en klar 
beskrivning av vad en boendestödjare har för konkreta arbetsuppgifter eftersom man förmod-
ligen arbetar olika i varje kommun. Tidigare har enbart personal med psykiatrisk kompetens 
arbetat för landstinget och efter att kommunerna har tagit över ansvaret för boendet för psy-
kiskt funktionshindrade ser yrkesgrupperna för boendestöd olika ut i landet. I en del kommu-
ner ingår boendestöd i hemtjänstens uppgifter. I andra kommuner bedrivs boendestödet av 
nybildade yrkesgrupper (Bennsäter & Gough, 2001, 16-18). 

För övrigt har vi endast funnit forskning gällande insatser för psykiskt funktionshindrade som 
utgår från vad personal anser stödet bör innehålla. Boendestöd är numera en vanlig och ut-
bredd företeelse men det fattas grundläggande kunskaper i hur de psykiskt funktionshindrade 
uppfattar stödet. 

De studier som finns visar att personer med psykiskt funktionshinder generellt sett föredrar att 
bo i egen bostad framför en bostad ordnad inom vård- och stödsystemet. Att bo i egen bostad 
hade ett klart samband med en högre grad av tillfredsställelse med sitt boende och man före-
drog att bo själv och inte tillsammans med andra personer med samma funktionshinder. Den-
na grupp värdesätter en boendeform som tillfredsställer de grundläggande behoven av av-
skildhet, mat, ett tak över huvudet och ett boende som inte är allt för betungande för ekono-
min (Brunt, 2005, 87-91).  

I tidiga studier av boendeformer fokuserade man mycket på den geografiska lokaliseringen av 
boendet som ett alternativ till sjukhusvistelse. I en stor studie som genomfördes i Storbritan-
nien har man följt mer än 700 patienter under fem år. Dessa hade vårdats under lång tid och 
skrevs ut från två mentalsjukhus och matchades mot patienter som var kvar på sjukhuset. Re-
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sultatet var att de som flyttade ut från sjukhuset hade en minskning av symtom och då framför 
allt negativa symtom såsom viljelöshet och utarmat tankeliv. Man hade fått en markant för-
bättring i social funktionsnivå och förmåga att klara sitt dagliga liv och en liten ökning i stor-
lek och normalisering av det sociala nätverket. Man fann alltså att tillfredsställelsen var större 
bland dem som flyttat ut och detta kvarstod efter fem år. Liknande resultat har visats efter 
studier i Norge och Tyskland. Tillfredsställelsen med samhällsbaserade boendeformer har 
visats sig ha starka samband med ett antal faktorer såsom den fysiska miljön, graden av indi-
vidualisering och valmöjligheter (Brunt, 2005, 90). 

Två tidigare studier från Storbritannien från åren 1992 och 1995 som har undersökt långvarigt 
psykiskt sjuka boende i kommunen visar att effekten av socialt stöd visar sig genom minskat 
behov av sluten psykiatrisk vård, medan behovet av stöd i kommunen kvarstår. Stödet bör 
finnas under längre tid och fokusera på att hjälpa den funktionshindrade att klara ett eget bo-
ende och i högre grad delta i sociala aktiviteter. De funktionshindrades belåtenhet med om-
sorgen associeras med emotionellt stöd, hjälp till ökad förmåga att lösa problem och delaktig-
het i beslut kring stödet (Björkman, 2002, 4).  

Tidigare forskning visar att genom att förbättra individens hanteringsförmåga genom bland 
annat social färdighetsträning reduceras funktionshinder och förebygger sjukdomsskov. Åter-
inläggning i sluten vård är sällsynt efter utflyttning från institution till eget boende i kommu-
nen. Stöd i form av till exempel boendestöd och förmåga till att hantera svårigheter är väsent-
liga delar av vården. Boendestödet bör finnas under lång tid och fokusera på att hjälpa den 
funktionshindrade att klara ett eget boende och i högre grad delta i sociala aktiviteter. De 
funktionshindrades tillfredställelse av stödet associeras med emotionellt stöd, hjälp till ökad 
förmåga att lösa problem samt delaktighet i beslut kring insatserna (Björkman, 2002, 4).  

En studie gjord i USA 1999 undersökte servicen av psykosocial rehabilitering tillsammans 
med kommunernas stödsystem. Denna studie gjordes för att det fanns ett behov av att utveck-
la en policy för att bättre utnyttja de begränsade resurserna när det gäller insatser för psykiskt 
funktionshindrade. Studien lade fokus på färdighetsträning, utbildning i familjen om psykiska 
funktionshinder och behovet av stöd i att hitta sysselsättning. Resultatet visade att behovet hos 
psykiskt funktionshindrade varierade beroende på var de befann sig i livet och hur sjukdoms-
förloppet såg ut. Forskningen visade också att det finns ett starkt behov av psykosocial rehabi-
litering hos psykiskt funktionshindrade, men rehabiliteringen är inte tillräckligt utvecklad för 
att fastställa effekterna av olika former av stöd, medicinering och grad av funktionshinder 
(Barton, 1999, 1). 

Case management är i huvudsak en stödjande funktion inom de befintliga nätverken av vård 
och service (Björkman, 2005, 281). Case management inom psykiatrin kom först till använd-
ning i USA på 70-talet där man tog fram ett koncept för hur insatser borde vara organiserade 
och utformade, vilket hade som namn Community Support System. I det programmet ingick 
boendestöd som en del (Markström, 2003, 149). Det finns en hel del forskning om case ma-
nagement där boendestöd ingår som en del men ingen specifik forskning om boendestödet i 
sig. 
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3.4 BOENDESTÖD I VARDAGEN 

”Människan kan påverka sin egen hälsa förutsatt att han eller hon ges tillfälle att 
utvecklas genom att aktualisera sig själv i ett vardagsliv, där meningsfulla aktivi-
teter ingår.” (Bejerholm & Eklund, 2005, 104) 

Vardagen består för oss människor av olika sysslor, vi upplever dem på olika sätt och de be-
tyder olika saker. Många av dessa uppgifter utförs automatiskt utan någon reflektion, som 
exempelvis att duscha på morgonen och att handla på hemvägen från jobbet. Man kan likna 
detta vid en sorts autopilot som är inkopplad vilket gör att minimalt med energi och koncent-
ration behöver läggas på sådana uppgifter. För en människa som drabbats av en psykisk sjuk-
dom slås mycket av denna autopilotfunktion ut och vardagens sysslor kan bli ansträngande 
och ibland en övermäktig uppgift. Vardagslivet får ett annorlunda utseende, det vanliga 
mönstret av arbete, fritid, vila och egenvård förändras. Man kan säga att det psykiska funk-
tionshindret aktualiseras i vardagslivet och att det även kan betraktas därigenom (Bejerholm 
& Eklund, 2005, 103).  

Ett eget boende ger upphov till särskilda göromål som inte sker på någon annan plats. Det rör 
sig om vardagens återkommande handlingar och med hemmet som utgångspunkt innebär det 
att man i stunden kommer på vad man behöver stöd i. Varje försök att styra vad som ska ske 
när en person med eget boende öppnar dörren är dömt att misslyckas. I det egna hemmet finns 
möjligheter att bygga relationer mellan boendestödjare och den boende och att utveckla sam-
spelet dem emellan. Då finns möjlighet till förändring i den boendes självbild vilket möjliggör 
en social förändring och att nya handlingsmönster utvecklas och upprätthålls (Andersson, 
2005, 77f). 
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4. METOD 

I detta kapitel presenteras först vår arbetsfördelning, metodval och vetenskapliga position. 
Därefter redovisar vi hur vi gått tillväga i urvalet av intervjupersoner och hur vi samlat in, 
analyserat och tolkat våra data. Efter det diskuterar vi studiens validitet, reliabilitet och gene-
raliserbarhet. Kapitlet avslutas med en diskussion om etiska avvägningar. 

4.1 ARBETSFÖRDELNING 

Denna C-uppsats har två författare. I vårt fall har det inneburit att vi skrivit nästan all text 
tillsammans. Det vi inte gjort tillsammans är transkriberingen av intervjuerna, metodavsnittet 
samt litteraturstudierna som vi delade upp mellan oss för att spara tid. Vad vi anser har varit 
den stora fördelen med att ha varit två uppsatsförfattare är att vi hela tiden kunnat reflektera 
och diskutera det vi mött under arbetets gång. Detta tycker vi har varit ett stöd särskilt i inter-
vjusituationerna och i analysen av dessa. Genom att vi varit två har vi också hela tiden kunnat 
pröva våra idéer och tankar mot varandra, detta tror vi kan ha bidragit till uppsatsens kvalité.  

4.2 METODVAL OCH VETENSKAPSFILOSOFISKA POSITIONER 

Som en konsekvens av vårt syfte har vi valt att göra en kvalitativ studie med djupintervjuer. 
Den kvalitativa metoden beskriver ofta personer eller studerade situationer ur ett helhetsper-
spektiv, att individer som befinner sig i en viss situation inte reduceras till enstaka variabler 
utan studeras i sitt naturliga helhetssammanhang. I den kvalitativa metoden försöker forskaren 
få en kunskap om den studerande individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, 
meningsbeskrivning och uttryck (Larsson, 2005, 92). Larsson menar att en idealisk målsätt-
ning med den kvalitativa undersökning är att forskaren försöker uppleva vad den andre upple-
ver eller att se världen med den andres ögon. Larsson anser att utifrån en sådan idealisk be-
skrivning av den studerades inre livsvärld kan forskaren analysera beskrivna upplevelser ut-
ifrån teoretiska eller vetenskapsfilosofiska perspektiv (a.a.). I det kvalitativa förhållningssättet 
lägger man inte initialt tyngdpunkten på begreppsplanet, det vill säga från begreppsliga for-
muleringar i form av teorier, frågeställningar eller hypoteser. Man börjar istället ofta med att 
samla in sina data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier, detta 
förfarande brukar kallas för induktion (Backman, 1998, 48).  

Vår studie har inspirerats av både den fenomenologiska och den hermeneutiska vetenskapsfi-
losofiska positionen. Enligt Kvale försöker fenomenologin förstå de sociala fenomenen ut-
ifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen så som den upplevs av subjekten och 
förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Kvale menar 
vidare att fenomenologin försöker gå utöver de omedelbart upplevda innebörderna för att göra 
det osynliga synligt (Kvale, 1997, 54f). Det fenomenologiska framträder i vårt resultat- och 
analyskapitel där vi försöker ha en öppenhet och närhet för de intervjuades upplevelser. Vi har 
därför försökt att hålla oss kritiska till vår egen förförståelse. Detta visar sig också i redovis-
ningen av vår empiri genom att vi har oredigerade och fylliga citat för att få en så exakt be-
skrivning som möjligt av intervjupersonernas livsvärld. Våra personliga upplevelser, vår upp-
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fattning, vår utbildning och kunskaper påverkar vår förståelse av texten (Bergström & Boreus, 
2000, 26). Genom att observera sin förförståelse får forskaren en tydlig referenspunkt att utgå 
ifrån i bedömningen av intervjuns värde om den tillförde något utöver det man kan läsa eller 
tänka sig till (Esaiasson, m.fl. 2003, 285).  

Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en tillämplig och gemensam förståelse av en 
texts mening. Kvale menar att forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, 
där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Kvale menar vidare att her-
meneutiken är dubbelt relevant för intervjuforskning, först genom att titta på den dialog som 
skapar intervjutexterna som skall tolkas och sedan klarlägga den process där intervjutexterna 
tolkas. I en hermeneutisk tolkningsprocess sker detta i ett cirkeltänkande där förståelsen av en 
text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga 
mening. En sådan hermeneutisk texttolkning är nästan en oändlig process men upphör i prak-
tiken när man kommit fram till en rimlig mening, en giltig enhetlig mening fri från inre mot-
sägelser (Kvale, 1997, 49f). Den hermeneutiska tolkningen kommer till uttryck i vårt analys-
kapitel i samband med att vi tolkat de fenomenologiska beskrivningarna som vårt empiriska 
material grundar sig på. Vi har då använt oss av det hermeneutiska cirkeltänkandet då vi sökt 
en fördjupad förståelse av intervjupersonernas berättelser i ett växelspel mellan de enskilda 
temanas mening och samtliga teman i sin helhet.  

4.3 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE 

Enligt den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen är det viktigt att man som under-
sökare redogör för den förförståelse man har av det fenomen man avser att undersöka innan 
man påbörjar sitt arbete (Kvale, 1997, 42). Innan och under vår utbildning på socialhögskolan 
har vi båda arbetat som boendestödjare för psykiskt funktionshindrade i en stadsdel i Stock-
holm. En av oss har mentalskötarutbildning och har arbetat inom verksamheten i åtta år, vilket 
betyder en gedigen erfarenhet av hur boendestöd bedrivs i denna stadsdel. 

Vi båda har sett i vårt arbete som boendestödjare att flera personer som omfattas av stödet har 
ett mer ordnat liv än när de tidigare bodde i egna lägenheter utan stöd. Detta i form av bättre 
ekonomi, ökad social samvaro och mer ordnat i sitt boende. Vi har även sett att människor 
med hot om vräkning har kunnat bo kvar efter mera stöd i sitt boende. Vi har båda arbetat 
med psykiskt funktionshindrande som tidigare vistats en längre tid på institution men som nu 
bor i kollektiva boendeformer i kommunens regi. Dessa personer har kommit ut i samhället  
inte helt utan svårigheter, men bor numera i lägenheter tillsammans med ett fåtal personer. De 
har mycket stöd under dagtid av kommunal personal. Personal som arbetar i dessa kollektiva 
boendeformer har medicindelegation från landstinget eftersom klienter som har svåra psykis-
ka störningar inte har någon möjlighet att hantera sin medicin själv. En av oss har under sina 
år som boendestödjare sett att det har resulterat i färre inläggningar på psykiatrisk vårdavdel-
ning eftersom man som personal kan se till att de sköter sin medicin regelbundet och i ett ti-
digt skede kan se tecken på eventuella vanföreställningar och ökad oro. 

Givetvis påverkar erfarenheten som boendestödjare vår undersökning. Eftersom vi har arbetat 
på boendestödsenheten inverkar det på intervjuerna och eventuellt även på intervjusvaren, 
men det är svårt att säga på vilket sätt. Vi har redan en uppfattning om hur boendestöd med 
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kvalité bör bedrivas och vad klienterna kan tänkas vilja ha stöd i. Därför har vi försökt att 
hålla oss kritiska till vår egen förförståelse under intervjuerna. Vi har valt att intervjua klienter 
som vi aldrig tidigare har träffat i vårt arbete som boendestödjare. Fördelen med att tidigare 
ha arbetat med gruppen psykiskt funktionshindrade är att vi kunde vara avslappnade i kontak-
ten och lättare kunde samtala med dem eftersom funktionshindret kan yttra sig i svårigheter 
att hantera sociala situationer. Vi har även kunskaper att tala om de psykiska svårigheterna 
med de personer vi valt att intervjua. 

4.4 LITTERATURSÖKNING 

För att få fram relevant litteratur gällande vårt ämne har vi gjort sökningar i Stockholms uni-
versitetskatalog, databasen Libris, databasen Artiklesök, Swedmed+, sökmotorn Google samt 
från en stadsdelförvaltnings hemsida i Stockholm. Det specifika sökordet boendestöd gav inte 
något direkt resultat, sökorden som berörde psykiatri gav däremot fler träffar. I Databasen 
Swedmed+ som är kopplat till Karolinska institutets universitetsbibliotek innehöll några in-
tressanta artiklar som handlade om att arbete med psykiskt funktionshindrade människor inom 
psykiatrin och socialtjänsten. I en artikel ur Vård i Norden från 2002 som handlade om arbets-
ledare inom social omsorgs uppfattning av ett välfungerande stöd för personer med psykiskt 
funktionshinder. I Libris fick vi endast en träff på det specifika sökordet boendestöd vilket är 
en fokusrapport från 2001 som beskriver boendestöd utifrån flera perspektiv. Vi sökte även på 
ämnet psykiatri och detta resulterade i några träffar på användbar litteratur varav en är en an-
tologi från 2005 som handlar om att leva med psykiskt funktionshinder – livssituation och 
effektiva vård och stödinsatser. Resultaten av litteratursökningen bekräftar studiens relevans 
eftersom vi endast hittat en forskningsrapport där en del av den rapporten undersöker psykiskt 
funktionshindrades syn på sitt boendestöd. Sökningen i Artikelsök resulterade i ett par artiklar 
som handlade om psykiatrireformen men dessa är då inte vetenskapligt publicerade men kan 
ändå vara intressanta. Vi gick in på en stadsdelförvaltnings hemsida för att ta fram en verk-
samhetsbeskrivning för boendestödsenheten. 

När det gäller våra litteraturstudier har vi gått tillväga så att vi delat upp litteraturen mellan 
oss och delgivit varandra innehållet genom både muntliga och skriftliga sammanfattningar.  

4.5 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

Eftersom vi båda arbetat som boendestödjare i en stadsdel i Stockholm föll det sig naturligt att 
där ta kontakt med en samordnare inom just denna boendestödsenhet. Samordnaren valde i sin 
tur vilka personer som skulle delta i vår undersökning. Vi avsåg att intervjua 4-5 personer 
med psykiskt funktionshinder som har haft boendestöd i minst sex månader, intervjupersoner-
nas ålder tog vi inte medvetet hänsyn till. Anledningen till vårt val av denna grupp var att vi 
ville intervjua personer som har lite längre erfarenhet av boendestöd och som kunde prata 
utifrån den.  

Vi valde även att göra en intervju med samordnaren för boendestödsgruppen eftersom vi har 
för avsikt att använda oss av hennes syn på boendestöd utifrån ett professionellt perspektiv. Vi 
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vill använda hennes uppfattning om boendestöd som förstärkning och även som motsats till 
klienternas utsagor. 

Samordnaren har gjort urvalet av intervjupersonerna genom att dela ut förfrågningar personli-
gen till 10 personer som haft boendestöd i minst sex månader. Två stycken tackade nej och 
fyra stycken tackade ja. Resterande av de tillfrågade lämnade inget besked alls. Samordnaren 
valde att fråga personer som hon visste mådde ganska bra vid tillfället och som även hade en 
verbal förmåga. Hon valde bort de personer som var paranoida eftersom hon då trodde att en 
intervju med bandspelare inte skulle fungera. Vi är medvetna om att detta val av intervjuper-
soner kan bli snedvridet men vi accepterar samordnarens omdöme för att intervjuerna skulle 
kunna genomföras. I brevet som samordnaren hade med sig när hon träffade de tillfrågade 
redovisade vi syftet med studien samt informerade om rätten till full anonymitet (se bilaga 1). 
Eftersom det var samordnaren som frågade klienterna om de ville medverka i studien var det 
även hon som frågade klienten vilken tid och plats som passade bäst, detta meddelades vidare 
till oss. De personer som inte kommer till tals i vår undersökning är de som på grund av sitt 
psykiska funktionshinder hindrats att delta.   

4.6 DATAINSAMLING 

En av intervjuerna genomfördes på stadsdelens träfflokal. De andra tre intervjuerna genom-
fördes i intervjupersonernas hem. Samordnaren hade meddelat oss tid och plats. Vid intervju-
tillfällena på träfflokalen fick vi låna ett konferensrum där vi fick sitta ostörda. När vi inter-
vjuade i hemmet hos de andra tre intervjupersonerna fick vi även då en ostörd miljö. Under 
alla intervjuerna satt vi runt ett bord eller i en soffa vilket vi tror bidrog till ett avslappnat 
samtalsklimat. Intervjun med samordnaren genomfördes på samma träfflokal. Samtliga inter-
vjuer spelades in, i sin helhet, på kassettband för att vi skulle kunna återge ordagranna citat i 
resultatkapitlet och för analysdelens skull. Intervjuerna varade ungefär mellan 20-45 minuter, 
de utskrivna intervjuernas sidantal varierade mellan tre och sju sidor. Hela materialet uppgick 
till 22 sidor. 

Under intervjutillfällena har vi använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide med öppna 
frågor. Forskningsintervjun är en mellanmäsklig situation, ett samspel mellan två parter om 
ett tema av ömsesidigt intresse, d.v.s. i det här sammanhanget boendestöd. I följande citat 
förklaras hur ett öppet fenomenologiskt förhållningssätt från intervjuaren gör det möjligt att 
lära sig av den intervjuade (Kvale, 1997, 117).  

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som 
du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva ting-
en som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lä-
rare och hjälpa mig att förstå.” (Kvale, 1997, 117)  

Vi medverkade båda under intervjuerna, en intervjuade och den andra observerade. Vi var 
medvetna om att klienten kunde känna sig i underläge om man är två personer som utför in-
tervjun. Vi ansåg dock att det positiva med att vara två uppväger detta eftersom man då har 
lättare att uppfatta nyanser, kroppsspråk samt att sköta det tekniska på ett smidigare sätt. Vi 
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spelade in intervjuerna på band för att kunna koncentrera oss på att lyssna på intervjupersonen 
och för att ordagrant få med vad intervjupersonen har sagt. 

4.7 DATABEARBETNING 

Analysen skedde stegvis och påbörjades med genomläsning av de transkriberade intervjuerna 
ett flertal gånger, syftet var att få en helhetsblick av materialet. Därefter påbörjades sökning 
av utsagor - teman vilka skulle vara direkt relaterade till syftet. Kärnan i analysen var att jäm-
föra utsagorna med varandra för att finna likheter och skillnader i uppfattningarna. När upp-
fattningarna visade kvalitativa likheter sammanfördes dessa till ett tema (Kvale, 1997, 173). 
Val av teman påverkades även av de teorier vi valt att analysera resultatet utifrån. Antonovs-
kys teori om KASAM handlar om människors känsla av sammanhang och därför valde vi 
teman som social struktur, vardagsstruktur och tillhörighet och utanförskap som vi ansåg knöt 
an till den teorin. Temat kontinuitet kopplade vi till teorin om symbolisk interaktionism efter-
som den handlar om samspelet mellan människor där kontinuitet är en viktig del för etablera 
relationer. 

Vi har försökt att vara allsidiga och perspektivprövande i vår bearbetning och analys av mate-
rialet. Genom att använda olika sorter av triangulering kan man öka säkerheten och trovärdig-
heten i datainsamling och analys. Vi har använt oss av teoritriangulering vilket innebär att 
man använder flera olika teoretiska perspektiv i samband med analysen av data. I vår analys 
har vi använt oss av symbolisk interaktionism och det salutogenetiska synsättet. Vi har även 
valt att kombinera olika vetenskapsfilosofiska positioner eftersom vår studie har inspirerats av 
både den fenomenologiska och den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska positionen (Larsson, 
2005, 109). 

4.8 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

Verifiering av kunskap inom samhällsvetenskapen diskuteras och sätts vanligen i relation till 
begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kvalitativ forskning är dessa be-
grepp starkt sammankopplade med undersökarens hantverksskicklighet eftersom denne utgör 
det huvudsakliga mätinstrumentet i skapandet av kunskap i samspel med intervjupersonerna 
(Kvale, 1997, 207-228).  

Validiteten inom kvalitativ forskning hänger samman med om den metod som man valt att 
använda sig av undersöker det som man i sin studie har avsett att undersöka. Kvale nämner tre 
aspekter i arbetet att validera en undersökning. Den första är att kontrollera, forskaren anläg-
ger en kritisk syn på sin analys. Det är viktigt att perspektivet på det undersökta ämnet tydligt 
redovisas och vilka kontroller som gjorts för att motverka en snedvriden tolkning. Den andra 
aspekten som en forskare bör anlägga i sin validering är att ifrågasätta, frågorna varför och 
vad skall besvaras före frågan hur. En undersöknings innehåll och syfte kommer före meto-
den. Den tredje aspekten är att teoretisera, för att avgöra om en metod undersöker vad den 
avser att undersöka krävs en teoretisk föreställning om vad som undersöks (Kvale, 1997, 207-
228). Eftersom Kvale talar om validitet som en hantverksskicklighet kan man i denna under-
sökning understryka att forskarna är nybörjare och otränade för dessa uppgifter. Detta borde 
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således ha resulterat i en större osäkerhet vid bedömningen av undersökningens validitet och 
reliabilitet. Vi har dock valt att återge långa och fylliga citat i vår resultatdel så att läsaren 
själv får tillgång till en stor del av den information som vi bygger våra tolkningar på. Detta 
tror vi kan ha bidragit till studiens validitet.  

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning hör också samman med forskningsresultatens konsi-
stens och tillförlitlighet (Kvale, 1997, 213). Davidsson & Patel menar att om man inte kan 
erhålla ett mått på reliabiliteten får man försäkra sig om undersökningen är tillförlitlig på an-
nat sätt. I användandet av intervjuer eller observationer är tillförlitligheten i hög grad relaterad 
till intervjuarens och observatörens förmåga. Davidsson & Patel anser att intervjuaren gör 
bedömningar när denne registrerar svar och då kan flera olika typer av bedömarfel uppträda 
(Davidsson & Patel, 1994, 87). 

Vid kvalitativa studier strävar man vanligen efter att komma åt och att få veta vad den inter-
vjuade menar med eller hur man uppfattar en företeelse. Det som vid kvalitativa studier är 
felsägning eller missuppfattning är sådant som den skicklige intervjuaren noterar inför analy-
sen av intervjun (Trost, 1997, 100f). En detaljerad beskrivning av datainsamlingsproceduren 
gör det möjligt för en utomstående att få en uppfattning om reliabiliteten i undersökningsför-
farandet och gör i princip en upprepning av undersökningen möjlig (Ruth, 1991, 285). Enligt 
Davidsson & Patel kan man vid intervjuer vara en person till utöver intervjuaren för att regi-
strera intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Överensstämmelsen mellan registreringarna 
av svar utgör då ett mått på reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet. Genom att även 
lagra informationen genom inspelningar av ljud eller bild kan man flera gånger kontrollera att 
informationen är rätt uppfattad (Davidsson & Patel, 1994, 87). 

Som vi tidigare har nämnt är vi båda nybörjare och otränade för dessa uppgifter vilket torde 
påverka reliabiliteten. Vi anser dock att det faktum att vi varit två författare och undersökare 
till studiens samtliga stadier och delar har bidragit till studiens reliabilitet. I vår studie har vi 
bandinspelat samtliga intervjuer och skrivit ut dem i sin helhet kort efter intervjutillfället för 
att ha den färskt i minnet. Vi har inte granskat varandras utskrifter eller intervjuat personerna 
vid olika tillfällen. Däremot har vi varit två intervjuare vid varje tillfälle och valt att skriva ut 
de intervjuer som vi själva var intervjuansvariga för. I vårt metodkapitel har vi också försökt 
att så noggrant som möjligt beskriva hur vi gått tillväga i samtliga stadier vilket kan ha bidra-
git till studiens reliabilitet. Davidsson & Patel (1994, 87) menar också att tillförlitligheten är 
beroende av den intervjuareffekt som kan uppstå. Den är ett resultat av att intervjuaren upp-
träder på ett sådant sätt under intervjun att individen förstår, omedvetet eller medvetet vad 
som förväntas av dem. Vi har diskuterat detta fenomen både innan och efter intervjuerna och 
vi är medvetna om att det hos intervjupersonen kan finnas en uppfattning att vi som intervjua-
re förväntar oss att denne skall utrycka sig positivt utifrån de frågor vi ställde.  

Då denna studie baseras på berättelser från ett mindre urval av intervjupersoner finns det be-
gränsningar för resultatens generaliserbarhet. Kvale (1997, 209f) menar dock att det finns 
olika former för generalisering beroende på vilken vetenskapsfilosofisk kunskapssyn man har. 
Kvale anser att man inom kvalitativ forskning kan tala om en naturalistisk generalisering som 
syftar på att kunskap som kan verbaliseras och därmed övergår från tyst eller implicit kunskap 
till mer explicit eller formulerad påståendekunskap (a.a.). Vi är övertygade om att vi genom 
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uppsatsen bidrar till att synliggöra tyst kunskap om hur människor med boendestöd upplever 
sitt stöd och en slags naturalistisk generalisering möjliggörs.  

I den kvalitativa forskningstraditionen är inte representativitetsresonemangen centrala. Det 
gäller istället att hitt balansen mellan fenomenen, de teman som finns i materialet och det te-
matiska fält som ligger bakom dem. Det kan ge den kvalitativa forskaren en viss möjlighet att 
dra allmänna slutsatser och att generalisera utifrån det omedelbart förestående, ideografiska 
materialet (Ruth, 1991, 289). 

4.9 ETISK DISKUSSION 

Forskningsetiska aspekter gäller alla former av vetenskapligt arbete. Någon skillnad mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskning finns inte. Personer som ingår i olika forskningsprojekt 
skyddas av olika regelverk. Sekretess innebär säkerhet för personer som ingår i undersökning-
en, detta för att obehöriga inte skall kunna ta del av insamlat material (Olsson & Sörensen, 
2004, 54). Enligt Kvale (1997, 104-112) är forskarens person avgörande för den vetenskapliga 
kunskapens och de etiska avgörandenas kvalité i varje forskningsprojekt. Forskarens betydel-
se förstärks under själva intervjuandet eftersom det är intervjuaren själv som är det viktigaste 
instrumentet i förvärvandet av kunskap. Kvale menar att ett moraliskt forskningsbeteende 
innebär något mer än kunskap om etik och förmågan att göra medvetna val under forsknings-
processen. Det handlar också om forskarens egen person och dennes lyhördhet inför situatio-
nen och förmågan att hantera svåra avvägningar (a.a.).  

Det informerade samtycket genomfördes genom att vi skickade ett brev (se bilaga 1) via per-
sonal på boendestödsenheten i stadsdelen vi valt att intervjua i. I brevet informerade vi om att 
materialet som vi samlar in genom intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt, namnen på 
intervjupersonerna och platserna avkodas för att informationen inte skall kunna härledas. Vår 
avsikt med detta samtycke var också att informera undersökningspersonerna om undersök-
ningens generella syfte, om hur den var upplagd och om vilka risker och fördelar som kan 
vara förenade med deltagande i vår intervjuundersökning. Informerat samtycke innebär också 
att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som 
helst. Ett problem som Kvale (1997, 107) tar upp i samband med samtycket är att intervjuper-
sonerna i vissa sammanhang kan känna ett subtilt tryck att delta om en överordnad givit sitt 
samtycke till undersökningen. Eftersom vi har valt att intervjua gruppen psykiskt funktions-
hindrade som är beroende av samhällets insatser har vi funderat på hur djupt och kritiskt be-
rättelserna kan analyseras. Det kan vara svårt för dem att helt sanningsenligt uttrycka sin åsikt 
om sitt boendestöd eftersom de befinner sig i beroendeställning. Efter noggrant övervägande 
har vi vägt riskerna med att intervjupersonerna är utvalda av en överordnad mot fördelarna av 
att ändå få intervjupersoner ur denna klientgrupp att delta för att erhålla ny och viktig kun-
skap. 
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5. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel diskuterar vi de teoretiska perspektiv som vi har valt att använda oss av i tolk-
ningen av vår empiri. Dessa är symbolisk interaktionism och det salutogenetiska synsättet. 

5.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

En av våra teoretiska utgångspunkter är G.H Meads teori om människors intersubjektivitet, 
vilken även benämns som symbolisk interaktionism. Utifrån den teorin menar man att det 
mänskliga sociala samspelet har avgörande betydelse för personlighetens eller jagets utveck-
ling och förändring genom hela livet. Mead hävdar att jaget skapas i det sociala samspelet i 
och genom den process där individen tar den konkreta andras och generella andras attityder 
gentemot henne själv och tillämpar dem gentemot sig själv. Andra människor förhåller sig till 
mig på olika sätt beroende både på vilka människor det är fråga om och på vilka sociala och 
materiella omständigheter som råder (Mead, 1995, 140-154). 

I USA växte det under det tidiga 1900-talet fram en rörelse som arbetade med människor ut-
ifrån symbolisk interaktionism. De intresserade sig för den sociala verkligheten i konkret me-
ning och utförde arbetsuppgifter som idag skulle inkluderas i fältet socialt arbete. Tillsam-
mans med betoningen på den sociala verkligheten följer också betoningen på processer och 
förändring. Genom att sätta sig in i det som sker tar man också de andras roller vilket kan 
nämnas som empatisk förmåga. De är genom denna empatiska förmåga som socialarbetaren 
kan ges möjligheter till att utföra sitt förändringsarbete. Förändringsaspekten eller processen 
är också viktig för symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 1999, 162f). Vi tycker att detta 
passar bra eftersom boendestödjare arbetar med att skapa relationer och stärka individens jag 
vilket innebär ett fortgående förändringsarbete.  

Vi socialiseras in i samhället genom beteendemönster och rutiner, vilket innefattar en ömsesi-
dighet.  

”Man kan inte socialiseras på egen hand, det skeendet präglas av relationer till 
andra.” (Wetherell & Maybin, 1998, 254)  

Genom att vi socialiseras in i ett samhälle placeras vi i olika roller och mönster. Dessa roller 
och mönster kan variera i tid och rum, och de är inte enhetliga – det är i relationen till andra 
och kontexten som man definierar sig själv. Denna process där människor formas till sociala 
varelser startas redan från första början av våra liv. Andra människor i vår omgivning och den 
kulturella miljö vi befinner oss i kommer att ha en stor inverkan på vår utveckling. För detta 
skapande spelar språket en central roll. Genom språket framställer vi en uppfattning av oss 
själva. Det finns starka band mellan personliga konstruktioner och sociala konstruktioner. Det 
gäller privata händelser som har stor betydelse för personen som kan handla om känslor av 
sorg, kärlek och vrede. Det sätt som vi upplever och tolkar sådana känslor, hur vi konstruerar 
dem och skapar mening i de omständigheter som skapar dem har att göra med den sociala 
världen vi rör oss i. Utan någon form av tolkning är det omöjligt att förstå människor (Wethe-
rell & Maybin, 1998, 255-302).  
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Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan man säga att klienter delvis konstruerar verk-
samheten utifrån den process där de blir den typ av individer som kallas klienter. Den klient-
skapande processen är i sig socialt konstruerad eftersom den bygger på generella sociala upp-
fattningar om det sociala arbetet. En socialarbetare konstrueras i sina möten med klienter av 
yrkesmässiga förväntningar, en uppfattning om vad en socialarbetare är och vilka sociala pro-
cesser som definierar någon som socialarbetare. Den kunskap och de idéer som socialarbeta-
ren använder sig av påverkas också av samhälleliga förändringar (Payne, 2002, 40-42). 

Genom att använda ett symboliskt interaktionistiskt synsätt kan vi se hur samspelet utformas 
mellan individer och kontexten.  

5.2 DET SALUTOGENETISKA SYNSÄTTET 

Aaron Antonovsky är professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel. 
Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom är en mångdimensio-
nell företeelse och att hälsa/sjukdom är ett sammanhängande tillstånd. Man kan med andra 
ord vara mer eller mindre sjuk och individens tillstånd påverkas av många olika faktorer på 
många olika nivåer (Tamm, 2002, 210). 

Utifrån det salutogenetiska synsättet fokuserar man på hälsans ursprung och den centrala frå-
gan som Antonovsky ställer sig är: hur kommer det sig att människor trots påfrestningar, 
stress och sjukdomstillstånd ändå förblir vid god hälsa? Antonosky menar att det är genom att 
göra tillvaron begriplig som människan avvärjer kaos och skapar ordning. Han har utvecklat 
en modell som enligt hans salutogenetiska synsätt lämpar sig bra för att förstå hälsoproblema-
tiken och som på svenska heter KASAM, där K står för känsla, A för av och SAM för sam-
manhang (Antonovsky, 1991, 41). 

För att nå en känsla av sammanhang i tillvaron behöver vi: 

• kunna förstå olika situationer, dvs. de ska vara begripliga för oss 

• tro att vi kan hantera dem 

• tycka att det är meningsfullt att försöka hantera dem 

KASAM består därmed av tre med varandra samspelande komponenter: begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet och definieras av Antonovsky själv på följande sätt: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de 
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav 
som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaning-
ar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky, 1991, 41) 

När en person befinner sig antingen högt eller lågt på samtliga tre komponenter är det enligt 
detta synsätt inga problem. Han eller hon ser antingen en hög eller låg grad av sammanhang i 
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livet och hans/hennes förhållande till omvärlden är stabilt antingen på ett positivt eller nega-
tivt sätt. Däremot kan det bli problem om kombinationerna mellan de tre faktorerna i KASAM 
ser annorlunda ut. En hög grad av begriplighet innebär inte alltid att man anser att man klarar 
av situationen. Hög begriplighet i kombination med låg hanterbarhet kan leda till två motsatta 
strategier att hantera svårigheter som man drabbas av. Om situationen personen befinner sig i 
upplevs meningsfull kommer hon eller han vara starkt motiverad att finna resurser för att kla-
ra av problemet, men om personen som befinner sig i en sådan situation inte tycker att den är 
tillräckligt motiverande eller meningsfull kommer han eller hon inte heller engagera sig för att 
lösa problemen. Det är alltså graden av meningsfullhet som avgör hur man hanterar en svårig-
het i livet (Tamm, 2002, 213-223). 

Enligt Antonovsky är det mest intressanta fallet en situation med låg begriplighet och låg han-
terbarhet, men med hög grad av meningsfullhet. En person som befinner sig i en sådan situa-
tion upplever situationen svår att förstå, vet inte hur man ska handskas med denna kaotiska 
oöverblickbara situation, men har bestämt sig för att övervinna dessa svårigheter därför att 
han/hon anser att det är ytterst meningsfullt. Samtliga tre komponenter är givetvis viktiga, 
men Antonovsky anser att meningsfullhet är den viktigaste komponenten och därefter kom-
mer begriplighet och sist hanterbarhet. Om en situation inte upplevs meningsfull är det inte 
mycket värt att veta att den är både begriplig och hanterbar (Tamm, 2002, 213-223). 

Olika faktorer i livet som vållar problem kan benämnas som stressorer och Antonovsky skiljer 
mellan tre olika typer av stressorer:  

• Den kroniska stressorn är en livssituation, ett tillstånd eller en egenskap hos en person 
som präglar väsentliga delar av hans eller hennes liv. Det kan röra sig om ett funk-
tionshinder som gör att livet för den personen inte är lika enkelt som för andra. Hur en 
människa handskas med sådana stressorer beror på om hon har ett starkt eller svagt 
KASAM.  

• Livshändelsestressorer är avgränsade i tid och rum och orsakar spänning och stress, 
det kan vara en familjemedlems död eller en skilsmässa. Det är styrkan i en persons 
KASAM som avgör om följderna av sådana händelser kommer att vara skadliga eller 
stärkande. 

• Dagliga förtretligheter avser tillfälliga frustrationer som att ha en dålig dag eller kon-
flikter med personer i sin omgivning. Antonovsky menar att de är bagatellartade och 
inte påverkar ens hälsa nämnvärt men om en person ständigt upplever dagliga förtret-
ligheter kan det röra sig om en mer grundläggande livssituation och då hör dessa stres-
sorer hemma under de kroniska stressorena. 

Personer med svagt KASAM är övertygade om att kaos är oundvikligt och ger på förhand upp 
varje försök att göra situationen begriplig och värd att hantera. Alternativet är att de använder 
en och samma strategi om och om igen för att försöka lösa problem och eftersom de inte lyck-
as blir stressorerna för dessa personer bara ångestskapande och fyllda med obehaglig spän-
ning (Tamm, 2002, 213-223). 

Vi anser att Antonovskys teori om KASAM och det som han benämner som stressorer, det 
vill säga faktorer som vållar svårigheter i livet stämmer bra överens med den målgrupp och 
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det problem vi valt att undersöka. De psykiskt funktionshindrade har enligt Antonovsky en 
kronisk stressor som påverkar deras liv. Antonovsky ser sjukdom och bekymmer som en del 
av livet och det som blir avgörande är hur vi hanterar påfrestningar. Psykiskt funktionshindra-
de har mindre av det som Antonovsky beskriver som generella motståndresurser och som 
finns på flera nivåer inom och runt individen. De yttre resurserna som pengar, arbete och so-
cial status är generellt sätt mindre hos de psykiskt funktionshindrade och även inre resurser 
som tillit och själförtroende. Även sociala kontakter såsom vänner och släkt är mycket viktiga 
för att bygga upp motståndresurser (Antonovsky, 1991, 12f). Boendestödjaren kan hjälpa den 
psykiskt funktionshindrade att stärka personens yttre och inre generella motståndsresurser och 
därför har vi valt att använda detta teoretiska perspektiv i vår analys. 

 

 25



6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenterar vi vår empiri. I redovisningen av vår empiri har vi inspirerats av den 
fenomenologiska vetenskapsfilosofiska positionen. Detta innebär att vi försöker ha en öppen-
het och närhet för de intervjuades upplevelser. Vi har prioriterat att ha oredigerade och fylliga 
citat för att få en så exakt beskrivning som möjligt av intervjupersonernas livsvärld (Kvale, 
1997, 49-55). Vi har även valt att i detta kapitel redovisa vår tolkning av empirin utifrån her-
meneutiska principer där tolkningens syfte är att vinna en tillämplig och gemensam förståelse 
av intervjupersonernas berättelser (a.a.). Analysen kopplas till våra teorier och de fyra teman 
vi valt.   

Kapitlet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna för att ge läsaren en bild av hur 
deras situation ser ut. Därefter följer redovisningen av vårt resultat samt analys som vi har 
delat in i olika teman vilka är: social struktur, vardagsstruktur, kontinuitet, tillhörighet och 
utanförskap.  

Två förkortningar förekommer i texten, I som står för intervjuare och IP som står för intervju-
person. När vi markerar med /…/ i texten betyder det att vi har sammanfogat olika citat med 
varandra. Samtliga namn på intervjupersonerna är fingerade och namn på platser är borttagna 
för att säkra anonymiteten. 

6.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER 

Eva är 47 år, särbo och bor i en träningslägenhet. Hon har haft boendestöd sedan 2001. Nu 
träffar hon sin boendestödjare två gånger i veckan under två timmar vid varje tillfälle. Eva har 
arbetsträning genom stadsdelen tre dagar i veckan. 

Simon är 26 år, ensamstående och bor i en träningslägenhet. Han har haft boendestöd sedan 
ett halvår tillbaka och är inskriven på ett behandlingshem som han är på väg att lämna. Han 
träffar sin boendestödjare en gång i veckan två timmar varje gång. 

Anna är 20 år, ensamstående och bor i träningslägenhet. Hon har boendestöd sedan ett halvår 
tillbaka. Hon studerar på Folkhögskola. Hon träffar sina boendestödjare en gång i veckan två 
timmar varje gång. 

Bosse är 49 år, ensamstående och bor i en träningslägenhet. Har tidigare arbetat på XX och 
under en period studerat på universitetet. Han har haft boendestöd sedan 2001. Tidigare hade 
han stöd två gånger i veckan, nu har han boendestöd en gång i veckan och en timme per gång.  

Lena är 44 år och arbetar sedan sju år tillbaka som boendestödjare och sedan tre år tillbaka 
som samordnare på boendestödsenheten i en stadsdel i Stockholm. 
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6.2 SOCIAL STRUKTUR  

I intervjuerna framkommer det att olika faktorer är viktiga för att få en fungerande vardag. 
Stabil ekonomi, bra kontakt med psykiatrin, kommunen och försäkringskassan nämns som 
viktiga komponenter. Vi har valt att kalla detta tema för social struktur och kan se att detta är 
viktigt hos intervjupersonerna för att de ska kunna känna välbefinnande. Boendestöd kan vara 
en del av den sociala strukturen och även bidra till att den förbättras för de psykiskt funk-
tionshindrade. Bosse beskriver sin sociala struktur på följande sätt:  

I den här boendekrisen som jag kom i, ekonomiska svårigheter, kom också i en si-
tuation där jag var nära att hamna på gatan. Tappade arbete och lägenhet. Jag 
hade både sociala och mentala trubbel. Jag blev försvagad. Det enda jag kunde 
komma på var att ta kontakt med sådana här institutioner. Det var väl nån slags 
psykosocial kris där boendet blev involverat också. Jag fick ju en träningslägen-
het och då är jag tvungen att gå med på god man, men jag tycker det var jättebra. 
Jag stod inte ut med alla de här problemen. Men i samband med det är man ju 
också tvungen att ha boendestöd eftersom det är en träningslägenhet. /…/ Man 
hade en helhet med god man, terapeut och boendestöd. Man fick hjälp med lä-
genhet och sjukbidrag och då tyckte jag det var bra. När helheten började funka 
var det lättare att ta till sig boendestöd (Bosse). 

Simon beskriver att han gradvis känner sig bättre psykiskt och att många faktorer spelar in. 
Den sociala strukturen är viktig för honom och han tycker det är svårt att sätta fingret på en 
specifik sak: 

När mår man bättre och när mår man inte bättre, det är svårt att sätta fingret på. 
Det är någon sorts gradvis grej där, det är många faktorer som bidrar, terapi, 
vettig verksamhet på dagarna och boendestöd säkert. Medicin. /…/ Jag har haft 
någonstans att gå till, att jag har haft något vettigt att göra på dagarna. Många 
är väl hemma och ligger på soffan och lyssnar på radio och tv så har de kanske 
boendestödjarna som sin enda grej kanske, vissa. Har jag förstått det som. /…/ 
Jag tycker det är bra att boendestöd finns, tror det fyller en viktig funktion för 
många. Som inte klarar hemmet själva, förfaller och sådär. Just att bryta den so-
ciala isoleringen är viktig att göra. Förhindra olika olyckor som kan hända, 
självmord och allt möjligt liksom (Simon).  

Eva beskriver att hennes vardag består i att träffa sin boendestödjare två gånger i veckan, 
hämta sin medicin från psykiatrin en gång i veckan och arbetsträning tre dagar i veckan och 
det utgör social struktur i Evas liv:  

På måndagarna åker jag och hämtar medicin i XX och sedan på eftermiddagen 
mellan 13-15 så träffar jag boendestödet. /…/ Då får det bli som det blir (skratt). 
/…/ Annars går jag på syateljén i XX tisdag, onsdag och fredag. /…/ Ja, jag har 
uppbokat varje dag med någonting då att säga (Eva). 

Eva definierar sig själv i relationer till andra och sammanhanget hon befinner sig i (Wetherell 
& Maybin, 1998, 261). Utan boendestöd kan man anta att det skulle vara svårt för Eva att 
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behålla och etablera kontakter med arbetsträning och psykiatrin. Innan Eva fick boendestöd 
fungerade inte kontakten psykiatrin och hon hade heller ingen sysselsättning på dagarna.  

Simon och Bosse beskriver liknande saker såsom terapi, en vettig sysselsättning på dagarna, 
ordnad ekonomi, sin medicin och en bra kontakt med sitt boendestöd som gör att de får en 
social struktur i sin vardag. Antonovskys modell KASAM består av tre samspelande kompo-
nenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och Antonovsky menar att om en person 
befinner sig antingen högt eller lågt på samtliga komponenter är det inga svårigheter, men är 
kombinationerna mellan faktorerna olika kan det bli problem. Antonovsky anser att kompo-
nenten meningsfullhet är den viktigaste, han finner att om en situation upplevs meningsfull är 
det lättare att övervinna svårigheterna när det gäller begriplighet och hanterbarhet. Simon 
nämner i sin intervju att han har haft något vettigt att göra på dagarna och då tycker vi att man 
kan se att han upplever detta som något meningsfullt och då lättare kan hantera sina svårighe-
ter i livet. I Bosses berättelse kan man vidare se att han anser att boendestöd fyller en viktig 
funktion, att den sociala isoleringen bryts vilket underlättar om den sociala strukturen funge-
rar. Boendestödet kan därför också anses skapa meningsfullhet i vardagen vilket då kan med-
verka till att man lättare kan hantera sin kaotiska situation.   

I Evas berättelse kan man tydligt urskilja att kontakten med hennes boendestödjare, psykiatrin 
och inte minst arbetsträningen är viktig för Evas sociala struktur. Även här kan man säga att 
Evas vardag är fylld av meningsfull sysselsättning vilket enligt Antonovskys modell KASAM 
skapar en bra förutsättning att göra tillvaron begriplig och hanterbar. Eva nämner i sin berät-
telse hur hon har fått ett papper från försäkringskassan men inte riktigt vet hur hon skall göra 
med detta: 

Nu har jag fått papper från försäkringskassan att jag måste komma in med ett nytt 
läkarutlåtande, med sjukersättningen. Det är svårt för mig att få tag i alla uppgif-
terna. Kanske kan boendestödet hjälpa till med det (Eva)? 

Detta tycker vi är ett bra exempel som visar på hur viktig det är att känna en hög grad av me-
ningsfullhet för att kunna övervinna andra svårigheter. Här visar Eva hur hon kan hantera det-
ta genom att själv föreslå att boendestödet kanske kan hjälpa henne i kontakten med försäk-
ringskassan. För Eva är boendestödet en hjälp för att skapa en social struktur i sitt liv.  

På frågan om Anna tycker att hon har det bättre sedan hon fick boendestöd, svarar hon: 

Jo, det gör jag… för det hänger ihop med lägenheten /…/ för om man säger så 
här så har jag inte gjort särskilt många dumma saker sen jag fick den här lägen-
heten (Anna). 

Den sociala strukturen för Anna består av lägenheten, kontakt med psykiatrin då hon två 
gånger i veckan hämtar sin medicin och att hon går i skolan. Även Annas berättelse visar att 
den sociala strukturen är viktig, men att boendestödet inte har samma funktion för henne när 
det gäller att stödja och upprätthålla kontakter med andra människor och myndigheter. Anna 
har förmågan att hantera samspelet med andra människor utan socialt stöd eftersom hon har 
utvecklats och stärkt sitt jag genom sin familj som hon har nära relation till. 
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Lena som är boendestödjare bekräftar det som våra intervjupersoner framför. Att boendestö-
det bidrar till att olika viktiga delar i deras liv fungerar och då bidrar till en social struktur. 
Lena beskriver hur viktigt det är att många olika delar i den psykiskt funktionshindrades liv 
måste fungera för att han eller hon ska kunna må bättre: 

Det är ofta problem med hyror, försäkringskassan. Man kanske inte har sökt bo-
stadstillägg. Mycket handlar ju om ekonomiska problem och där kan de ju få 
hjälp och även det här att de kommer ut en till två gånger i veckan. Kanske börjar 
arbetsträna någonstans, få ordning i hemmet. Är det kaos i hemmet är det ofta 
kaos hos klienterna. Det går lite hand i hand det där (Lena).  

Sammanfattning:  

Alla fyra intervjupersoner uttrycker att den sociala strukturen är viktig eftersom den gör 
tillvaron mer begriplig och hanterbar. Boendestödet bidrar till att upprätthålla och skapa 
sociala kontakter säger de som vi har intervjuat. Innan Eva hade boendestöd fungerade 
inte hennes kontakt med psykiatrin och hon hade ingen sysselsättning. För Bosses del 
är boendestödet viktigt eftersom det bidrar till att bryta den sociala isoleringen och det 
underlättar i sin tur för att den sociala strukturen ska fungera. För Annas och Simons 
del är boendestödet inte lika viktigt i detta avseende eftersom de innan boendestödet 
hade en bra social struktur som omfattar etablerad kontakt med psykiatrin, nära kontakt 
med anhöriga och skolan.  

6.3 VARDAGSSTRUKTUR 

Ett centralt tema som återkommer hos tre av intervjupersonerna är att det är viktigt med struk-
tur i vardagen för att känna sig mer stabil. Vi utgår från två olika typer av struktur som omfat-
tar hur personen har det i boendet och livet utanför. Det egna hemmet rymmer en yttre miljö 
som är en förutsättning för det egna boendet och för ett eventuellt boendestöd (Andersson, 
2005, 75f). Utifrån intervjuerna kan man se att vardagsstrukturen kan handla om struktur i 
boendet och om att ha något att göra utanför lägenheten.  

Eva beskriver sitt liv innan hon fick boendestöd med följande:  

Då hade jag ingenting kan man väl säga. Det började med boendestöd sen börja-
de jag 2002 med arbetsträning i XX. /…/ Jag mådde väl ganska bra ändå, men det 
känns ju mera strukturerat att ha lite uppbokat så att säga, det blir mer en normal 
arbetsvecka (Eva). 

För Eva har boendestödet inneburit att de har hjälpt henne med att strukturera upp hennes 
vardag eftersom de har sett till att hon har sysselsättning tre gånger i veckan, träffar boende-
stödjare de andra två dagarna och hämtar sin medicin en gång i veckan. Utan boendestödet 
hade det varit svårt för Eva att upprätthålla dessa kontakter.  

I Simons berättelse uttrycker han att han har fått med sig mycket hemifrån när det gäller att 
hålla ordning i hemmet. Simon som är yngre och har ett mer stabilt nätverk omkring sig be-
skriver sin situation på följande sätt: 
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Jag har fått med mig ganska bra hemifrån med att hålla ordning och lärt mig stä-
da bra (skratt). Alla kan ju inte det faktiskt, det är ju så. Det är ju vissa som inte 
får med sig det hemifrån. Men jag har fått det ändå. Men visst det kan ju vara om 
man mår dåligt en period kan det vara skönt att man får hjälp med vissa grejer. 
På så sätt är det ett stort plus (Simon).  

Anna har precis som Simon och Eva inget större behov av hjälp med strukturen i boendet ef-
tersom hon har ordning i lägenheten och sköter sin ekonomi. Anna tycker det är bra att hon 
får hjälp med att hämta medicin, göra större matinköp och lite praktiska saker som kontakt 
med fastighetsskötare. Hon beskriver sin tid innan boendestöd så här:  

Det var jobbigt men det berodde väl på att det var jobbigt i mig, på insidan. Inte 
omgivningen. Ok en del i omgivningen var irriterande men…annars var det mest 
jag (Anna). 

Boendestödet har bidragit till att öka deras vardagsstruktur utanför boendet genom att de har 
en stabil kontakt med psykiatrin med fungerande medicinering, hjälp med praktiska vardagli-
ga göromål. Detta har enligt Antonovskys modell KASAM påverkat dem att känna en större 
känsla av meningsfullhet och begriplighet, vilket betyder att boendestödet medverkar till att 
avvärja kaos och skapa ordning.  

Bosse har större behov än Eva, Simon och Anna att få stöd i att uppnå en struktur i hemmet. 
Bosse beskriver hur kontakten med hans boendestödjare ser ut:  

De kommer alltså hit på ett klockslag. Nu är det klockan ett på fredagarna. Då är 
det prat om själva boendet. Får man då lite hjälp med hur man skall bygga upp 
sitt boende. Med bland annat inköp av bokhyllor och sen har jag fått hjälp med att 
forsla dem från Ikea. Sen är det mest förslag från dem hur jag skall gå tillväga 
med städning. /…/ Jag har svårt för det materiella, ordningen, struktur i varda-
gen. /…/ Just nu siktar jag på att få mer ordning och struktur. Då vet jag att jag 
mår bättre. Jag blir mer inspirerad när jag känner att jag går framåt (Bosse).  

Bosse beskriver att en struktur i boendet är viktigt för att han ska känna sig mindre känslo-
mässigt splittrad och kunna göra andra saker utanför lägenheten. Han tycker att hans boende-
stödjare har hjälpt honom med det eftersom det har stöttat honom med städning och varit på 
IKEA och köpt hyllor. Antonovskys salutogenetiska perspektiv utgår från olika stressorer, det 
vill säga faktorer i livet som vållar problem och där psykiskt funktionshinder benämns som en 
kronisk stressor. Det är ett tillstånd som präglar väsentliga delar av individens liv. Starkt eller 
svagt KASAM är avgörande för hur människa hanterar en kronisk stressor. Eftersom Bosse 
har en kronisk stressor och kände sig mer utanför och isolerad innan han fick boendestöd, kan 
man tydligt se att boendestödet har bidragit till att stärka hans KASAM genom att göra hans 
tillvaro mer hanterbar. 

Utifrån de intervjuer vi gjort kan man se att en ökad vardagsstruktur är en viktig faktor för att 
känna trygghet och att boendestödet bidrar till denna trygghet för dessa människor. Människor 
känner starkare känsla av sammanhang när de tycker att deras vardag är begriplig och hanter-
bar. 
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Enligt Andersson (2005, 77f) finns det möjligheter att bygga relationer mellan boendestödjare 
och den boende och utveckla samspelet mellan dem.  Man kan då knyta det till teorin symbo-
lisk interaktionism. Enligt den är det mänskliga samspelet avgörande för personligheten och 
möjlighet till en förändring. Man kan knyta det till att om människor känner kaos inombords 
och får hjälp kontinuerligt av en annan person att stärka sig själv är det lättare att få till en 
vardagsstruktur i hans/hennes liv som kan bidra till att det inre kaoset minskar. Eva, Simon, 
Bosse och Anna socialiseras som alla människor in i gemenskapen, vilket består av ömsesi-
dighet. Wetherell och Maybin (1998, 255) menar att man inte kan socialiseras på egen hand 
utan att det skeendet präglas av relationer till andra. Här kan man se att bondestödet är viktigt 
för personer med psykiskt funktionshinder eftersom de ofta har litet nätverk eller inget alls 
och även har svårigheter upprätta och behålla relationer till andra människor.  

Lena (boendestödjare) beskriver vad boendestöd är och bekräftar det som klienterna säger i 
intervjuerna att vardagsstruktur är viktigt för dem: 

Hjälpa dem att normaliseras så mycket som möjligt, i första hand är det då att 
klara ett eget boende, hjälp att komma igång med sysselsättning och strukturera 
vardagen. Det är det som är boendestöd (Lena).   

Sammanfattning: 

Tre av intervjupersonerna har inget större behov av hjälp med strukturen i boendet, men bo-
endestödet har för dem bidragit till en ökad struktur i deras vardag utanför, genom att hjälpa 
dem med praktiska vardagliga göromål och kontakter med andra som bland annat fastighets-
skötare. Bosse har större behov av stöd i själva boendet eftersom han har svårt att klara av det 
på egen hand. När han har mer ordning och struktur i boendet mår han bättre och boendestö-
det bidrar till att Bosse har mer struktur hemma.  

6.4 KONTINUITET 

Vi fann att kontinuitet nämns i intervjuerna som en viktig faktor för att kunna etablera en för-
troendefull relation med sin boendestödjare. Med kontinuitet menar vi stabila relationer under 
en längre tid med till exempel boendestödjare och att det är viktigt att personer som ingår i 
stödet inte byts ut allt för ofta.  

Bosse berättar i intervjun hur han har upplevt kontinuiteten sedan han blev sjuk och var i be-
hov av hjälp från samhället: 

Sen är det då det här gamla vanliga i Sverige att man byter ut folk hela tiden. När 
jag lade in mig själv på psyket på X-sjukhus 1987 när jag mådde dåligt då kände 
jag att jag tappade kontrollen, jag var rädd för att bli schizofren. Jag tyckte att 
jag var i något slags förstadium till det då. Jag hade väl grundlagt det genom oli-
ka dåliga saker. Ett oförnuftigt liv även om det också var uppväxtproblem. Den 
här veckan i alla fall när jag var där på sjukhuset då bytte de ut psykiatriker, en 
ena dagen och en annan nästa dag (Bosse).    

Bosse ger sin syn på vikten av kontinuitet i sitt boendestöd: 
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 I det här tillståndet när man var fullständigt omskakad och ännu mer behov av 
social kontakt och så det här då att de byter ut, då har man ju behov av att ha en 
fast punkt, en förtroendeingivande relation. Det är just de sakerna jag söker hela 
tiden, mera rotfasthet. Det är lite liknande med boendestöd att det byts ut (Bosse). 

Anna uttrycker följande om kontinuitet:  

Jag vill helst att det ska vara samma personer som träffar mig…tycker det är job-
bigt med nya människor eftersom det tar så lång tid att känna dem (Anna). 

Anna uttrycker mer tydligt att hon har behov av att regelbundet träffa samma boendestödjare 
för att den kontakten ska vara meningsfull för henne. 

Enligt Antonovsky kan en person som befinner sig i en situation som är svår att förstå och 
som inte vet hur han ska hantera denna kaotiska situation, men som har möjlighet att få stöd i 
en stabil relation kan känna mening i att övervinna dessa svårigheter. Bosse och Anna söker 
ökad kontinuitet i kontakten med andra människor för nå en ökad stabilitet. Bosse anser att 
hans boendestödjare byts ut för ofta för att kunna etablera en stabil relation som i sin tur ger 
honom större möjligheter att övervinna kaotiska situationer.  

Kontinuiteten är inte lika framträdande i Simon och Evas utsagor men de nämner följande: 

Just nu har jag boendestöd en gång i veckan, det är fredagar mellan 14-15, det är 
två timmar då. /…/ Lena träffar jag oftast. Men hon har fått en slags chefsposition 
där vad jag förstår. /…/ Ibland kan hon vara lite upptagen och då kommer X istäl-
let, sådär, så det är X eller Lena som brukar komma då. /…/ Jag kommer bra 
överens med dom, schyssta människor båda två tycker jag (Simon).   

Eva beskriver sin syn på kontinuiteten med sina boendestödjare på följande sätt:    

Det är väl bara en just nu. Men ibland är ju hon borta och då har andra hoppat 
in. Det går jättebra (Eva).  

I Simons berättelse kan man se att han träffar två boendestödjare regelbundet och får därför en 
stabil relation till dem vilket enligt Antonovskys modell KASAM kan göra att graden av me-
ningsfullhet ökar och därmed ökar möjligheten att lösa andra svårigheter i livet.  

Evas berättelse visar inte att det är några problem om andra boendestödjare hoppar in, men att 
man kan ana att det sker mer sällan och att hon har en kontinuerlig kontakt med sina boende-
stödjare. Denna kontinuitet gör att det även för Eva bidrar till en stabil relation och en ökad 
känsla av meningsfullheten vilket medverkar till att bättre kunna handskas med en kaotisk 
vardag. 

Kontinuitet för klienter med boendestöd är en viktig del för att det ska vara möjligt att etable-
ra en nära och förtroendeingivande relation och som i sin tur gör det möjligt för förändringar 
hos klienten. Utifrån Meads teori om intersubjektivitet (symbolisk interaktionism) menar han 
att det mänskliga sociala samspelet har avgörande betydelse för personlighetens eller jagets 
utveckling och förändringar i livet (Sundgren, 2005, 173-175). Wetherell & Maybin (1998, 
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255) menar att man inte kan socialiseras på egen hand och att det skeendet präglas av relatio-
ner till andra. Vi kan se ett samband mellan Meads teori om intersubjektivitet och diskussio-
nen om att man inte kan socialiseras på egen hand utan är beroende av andra och vad inter-
vjupersonerna säger om kontinuitet för att åstadkomma förändring i vardagen. 

Lena (boendestödjare) ger sin syn på kontinuitet och bekräftar att det är viktigt att det är 
samma personer träffar respektive klient: 

Ändå kan det vara så i början att, ok då, man vill inte ha det men det är ett nöd-
stöd. Men sen tycker man att, ja det är ganska trevligt ändå att ha det här, men då 
är det ganska viktigt att det i stort sett är samma personer som kommer så att man 
hinner få en relation, det är det som är det viktigaste egentligen (Lena).  

Sammanfattning: 

Anna och Bosse uttrycker att kontinuitet i deras boendestöd är viktigt för att få en stabil rela-
tion. Anna tycker att det är jobbigt att lära känna nya människor och för att det ska vara möj-
ligt att skapa förändringar bör man ha en kontinuitet i sitt boendestöd. Simon och Eva upple-
ver inte kontinuiteten som något stort problem eftersom de oftast träffar samma boendestödja-
re.   

6.5 TILLHÖRIGHET OCH UTANFÖRSKAP 

Vi definierar tillhörighet som att man är en del av ett sammanhang och känner en mening i 
det. Människor som inte befinner sig i arbetslivet, inte har ett familjeliv och heller inte en be-
kantskapkrets kan behöva stöd i att hitta en ökad tillhörighet och känna sammanhang i varda-
gen. Här kan boendestödet fylla en viktig funktion. I motsats till tillhörighet finns utanförskap 
som kännetecknas av att människan är isolerad i förhållande till olika delar av samhället. 

Bosse beskriver hur viktigt boendestöd är för honom för att känna mera tillhörighet i varda-
gen: 

Jag tycker att det är jättebra. Man har ju varit lite isolerad. Det är viktigt även 
om det är en obetydlig kontakt. Det är lite saker man gör. Ibland är det bara att 
man får skjuts till lunchrestaurangen och lite prat, men ändå är det viktigt tycker 
jag. Man blir lätt handlingsförlamad när man har kommit lite utanför som jag. 
/…/ Den är enkel kontakten. Den är till för att fylla en slags mänsklig del. Man 
ska få känna lite mänsklighet i tillvaron /…/ Varför jag har boendestöd så pass 
ofta är att jag tror att det är väldigt vikigt. En bra grund eftersom jag kommer i 
rotlöshet och förvirring ganska enkelt (Bosse).  

Här kommer Bosses beskrivning av sitt liv innan han fick hjälp av boendestöd:  

Det var nåt i själva boendet och de här långa perioderna på XX då man var isole-
rad och det här utanförskapet jag hade till universitetet, det tog mig in i en slags 
psykosocial och mental tillvaro, där jag blev ganska så förstörd. /…/ Mycket i 
botten på mina problem har att göra med ren isolering, utanförskap och sen följer 
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massa saker på det som handlingsförlamning. Sen kommer oordning och sen 
missköter man andra saker. Psyket blir som själva boendet (Bosse).  

Boendestödet medverkar till att bryta Bosses isolering genom att hjälpa honom att komma ut 
och träffa andra. Bosse beskriver i följande citat hur viktig det är med regelbunden kontakt 
med andra människor: 

 Jag går och äter på servicehuset i XX det är en kontaktpunkt, man kan tala med 
människor som har sina problem, man börjar äta regelbundet mat då. /…/ Det är 
också en social knutpunkt. (Bosse).  

Bosse beskriver hur hans psykiska hälsa påverkas beroende på hur stark eller svag hans känsla 
för sammanhang är. Vi kan se i Bosses berättelse hur boendestödet förstärker hans känsla av 
meningsfullhet och begriplighet i tillvaron, vilket har en viktig funktion eftersom han då lätta-
re kan hålla ordning på boendet, ekonomin och relationer till andra människor. Vi menar att 
Bosse upplever sin livssituation mer meningsfull och begriplig när han har boendestödjare 
som han träffar regelbundet. Han känner då en starkare motivation att finna resurser hos sig 
själv med hjälp av sina boendestödjare för att klara av olika problem som uppstår i vardagen 
(Tamm, 2002; 213-223). Utifrån symbolisk interaktionism är boendestödjaren viktig för Bos-
se eftersom det delvis är det mänskliga samspelet dem emellan som har betydelse för Bosses 
personliga utveckling och förändring genom livet (Sundgren, 2005, 173-175). 

Eva beskriver sin tid innan hon fick boendestöd på följande sätt:  

Det var väl ganska mycket liksom dötid, jag hade ingenting att binda upp min tid 
med (Eva). 

Simon och Anna är yngre och har hela tiden haft stöd från sina föräldrar och vänner. Simon 
beskriver att han saknar en träffpunkt för yngre psykiskt funktionshindrade:  

Sen pratade jag med Lena (boendestödjare) om det där med att det borde finnas 
något ställe för 20-25 åringar sådär. Det blir konstigt med att beblandas då med, 
kommer på samma ställe som folk som gått på Långbro i 30 år med tung medicin, 
så kommer de nyinsjuknade (Simon).  

Anna är i liknande situation som Simon eftersom hon har en nära kontakt med sin familj: 

Går i skolan, spelar badminton, går långa promenader, sådär… åker till stan och 
köper saker, jag försöker göra matte, håller på med mina små djur… ja det blir 
en massa…tittar på bio ibland. Hänger runt en massa med mamma (Anna). 

Boendestödet är inte lika viktigt för att stärka Anna, Eva och Simons känsla av tillhörighet 
som det är för Bosse. Men man kan se att boendestödet fyller en funktion så till vida att de 
kan bo i en lägenhet och växa med den uppgiften.  

Enligt symbolisk interaktionism socialiseras man in i samhället genom beteendemönster och 
rutiner och man kan inte socialiseras på egen hand, den processen präglas av relationer till 
andra människor (Sundgren, 2005, 173-175). I Simons fall skulle det vara positivt att dela sin 
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fritid med personer i samma situation och ålder. Han vill inte delta i stadsdelens träfflokals 
aktiviteter eftersom han inte känner något gemensamt med de andra äldre klienterna som har 
tillbringat sin fritid där i många år.  

Anna känner tillhörighet i vardagen, hon har ett kontaktnät och har inte behov av att få hjälp 
av boendestöd för att bygga upp och upprätthålla nya relationer. Enligt det socialkonstruktio-
nistiska synsättet har Anna det mänskliga sociala samspelet med sina föräldrar och vänner 
vilket är viktigt för den personliga utvecklingen (Sundgren, 2005, 173-175).  

Sammanfattning: 

För Bosse bidrar boendestödet till att bryta hans isolering och skapa en mänsklig kontakt. Si-
mon och Anna som är yngre har ett mer etablerat nätverk som gör att de känner en större till-
hörighet i vardagen. De har alltså inte samma behov av att boendestödet ska stötta dem i det. I 
intervjun med Eva framgår det inte om boendestödet bidrar till att känna en större tillhörighet 
eller mindre utanförskap i vardagen. 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTDIS-
KUSSION 

I detta kapitel sammanfattar vi vårt resultat och vår analys. Därefter följer ett resonemang om 
den valda metoden. Sist i kapitlet diskuterar vi och ger förslag till fortsatt forskning inom om-
rådet. 

Generellt visar resultatet att våra intervjupersoner uppfattar boendestödet som positivt, men 
det finns önskemål om förbättringar. Det som klienterna uppfattar som viktiga faktorer för en 
fungerande vardag är en stabil kontakt med boendestödjare. Boendestödjaren kan hjälpa dem i 
kontakten med andra människor och myndigheter som är viktigt för att de att de ska kunna ha 
en bra vardag. För de psykiskt funktionshindrade i vår intervjuundersökning är det viktigt att 
medicinering och en stabil kontakt med psykiatrin fungerar och boendestödjaren kan vara en 
länk till att den kontakten upprättas och bibehålls. En boendestödjare kan också bidra till att 
initiera kontakt med försäkringskassan så att den psykiskt funktionshindrade kan få hjälp med 
att söka sjukersättning och bostadstillägg om det finns skäl till det. Det i sin tur bidrar till en 
ordnad ekonomi.  

För en av våra intervjupersoner uppfattas hjälpen som bidrar till struktur i boendet som stöd-
jande. Han menar att det är avgörande för att han ska må psykiskt bättre. Även det som man 
gör tillsammans med bondestödjaren utanför hemmet uppfattas som positivt eftersom det bi-
drar till att bryta isolering och träffa andra människor. Exempel på detta är att man åker och 
handlar tillsammans, fikar eller går på någon kulturell aktivitet. Något annat som uppfattas 
positivt är att boendestödet har bidragit till att man har givits möjlighet att bo själv i en lägen-
het med stöd. Flera av våra intervjupersoner nämner det som positivt eftersom det får dem att 
känna sig mer självständiga och delaktiga i vardagen. 

Kontinuitet i boendestödet nämner två av intervjupersonerna som extra viktigt i relationen 
med sin boendestödjare. De andra två uppfattar inte något i boendestödet som problem och 
man kan anta att det beror på att de har en stabil och varaktig relation med en eller två boen-
destödjare. Det som uppfattas som problem i boendestödet är när boendestödjare byts ut. En 
av intervjupersonerna uttrycker att hon tycker det är jobbigt att lära känna nya människor. Vi 
antar att människor som har behov av samhällets insatser för att klara av sina liv ofta utsätts 
för en mängd olika personer och kanske även att de byts ut ofta. Det kan göra att det tar längre 
tid för människor att kunna nå en stabil tillvaro i livet. En av intervjupersonerna säger att det 
är viktigt med stabila relationer när man inte mår bra för att det ska vara möjligt att känna sig 
tryggare i kontakten. Han nämner att tillit och en förtroendefull relation med sin boendestöd-
jare är viktigt. Wetherell & Maybin (1998, 255) har skrivit om att samspel och stabila relatio-
ner är viktigt för att människor som har det jobbigt ska kunna växa och gå vidare i livet. Här 
kan man göra en koppling till temat tillhörighet och utanförskap eftersom man kan se att bo-
endestödet fyller en viktig funktion hos en av våra intervjupersoner som har ett litet nätverk. 
Boendestödet bidrar för honom till en mänsklig kontakt och att bryta isolering. Då är det vik-
tigt med kontinuitet eftersom det underlättar i samspelet mellan boendestödjare och den psy-
kiskt funktionshindrade. De övriga intervjupersonerna har ett större nätverk med nära kontakt 
med sin familj och ingår i ett sammanhang. Man kan anta att det inte har samma känsla av 
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utanförskap som de psykiskt funktionshindrade som inte har kontakt med några andra än sina 
boendestödjare och personal från psykiatrin.  

I intervjuerna framgår det att intervjupersonerna är osäkra på vad som ingår i deras boende-
stöd. Simon och Eva säger att de har önskemål om att få hjälp med vissa samtal till andra 
myndigheter och att fylla i blanketter men är osäkra på om det är något som de kan få hjälp 
med. Vi tolkar detta till att informationen om vad som ingår i boendestöd för den psykiskt 
funktionshindrade är bristfällig. Detta kan dels bero på att den psykiskt funktionshindrade inte 
kan ta till sig informationen på adekvat sätt på grund av sitt funktionshinder eller att man som 
boendestödjare inte frågat vad klienten behöver hjälp med. Vi antar att boendestödjare ibland 
arbetar på ren rutin och att det inte finns några riktlinjer för hur boendestödet bör bedrivas. En 
studie gjord i Sverige från 2001 visar att boendestöd bedrivs på olika sätt i olika kommuner 
(Bennsäter & Gough, 2001, 16).  

Vi har valt att analysera intervjuerna utifrån fyra olika teman som vi fått fram i intervjuut-
skrifterna. De fyra temana går in i varandra och är alla viktiga för boendestödet. Vi anser att 
kontinuitet i en relation bidrar till trygghet och stabilitet för den psykiskt funktionshindrade. 
Boendestödet handlar mycket om att etablera och upprätthålla relationer. Kontinuiteten i bo-
endestödet är viktigt för att få de andra temana såsom social struktur, vardagsstruktur, tillhö-
righet och utanförskap att fungera var för sig och tillsammans. Kontinuiteten är viktig för den 
sociala relationen, först då kan den psykiskt funktionshindrade känna sig delaktig och ta emot 
stöd och hjälp. Detta leder till att kontakten med andra underlättas, till exempel med psykiat-
rin och försäkringskassan vilket gör att den sociala strukturen fungerar. I våra intervjuer har vi 
sett att vardagsstruktur är viktigt för att den psykiskt funktionshindrade ska få en fungerande 
vardag. Det är viktigt för den psykiskt funktionshindrade att boendet fungerar och att man 
även kan få stöd i praktiska saker utanför boendet om man inte har förmågan att klara det 
själv. När dessa bitar faller på plats i den psykiskt funktionshindrades liv kan man anta att 
känslan av tillhörighet i vardagen blir större eller kanske att känslan av utanförskap blir mind-
re. Man kan tänka sig att man som boendestödjare arbetar med dessa fyra bitar parallellt till-
sammans med den psykiskt funktionshindrade. Vi har sett i våra intervjuer att vissa teman är 
mer framträdande än andra beroende på individens situation och att boendestödet därför bör 
formas efter behov.  

7.1 SLUTSATS 

Syftet med vår uppsats var att undersöka och beskriva socialtjänstens insats boendestöd och 
hur boendestöd uppfattas av de psykiskt funktionshindrade. De faktorer som är viktiga för en 
fungerande vardag anser våra intervjupersoner är en stabil kontakt med sin boendestödjare, 
struktur i boendet och i vardagen. Att känna tillhörighet och bryta sin isolering är andra vikti-
ga faktorer för den psykiskt funktionshindrade. Boendestödet bidrar genom att hjälpa den 
psykiskt funktionshindrade att upprätta och bibehålla relationer med andra. Samtliga intervju-
personer nämner att boendestödet är viktigt för att de skall kunna ha aktiviteter utanför boen-
det såsom kulturella evenemang, fika och handla. Kontinuitet, tillit och förtroende är viktigt 
mellan boendestödjare och den psykiskt funktionshindrade. De önskemål som framkommit 
från intervjupersonerna är att det finns behov av bättre och tydligare information om vad bo-
endestödet kan göra för dem och bättre kontinuitet i relationen med sin boendestödjare.  
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Trots svårigheten med att intervjua psykiskt funktionshindrade är det viktigt att den här typen 
av forskning bedrivs. Som vi tidigare nämnt har vi bara hittat en studie där de psykiskt funk-
tionshindrade kommer till tals angående deras stöd från kommunen. Psykiskt funktionshind-
rade är en lågt prioriterad grupp i samhället. Deras möjligheter att ta en plats som välfunge-
rande samhällsmedlemmar torde vara minimala. Vi tror att vår undersökning kan bidra till en 
ökad medvetenhet beträffande insatsen boendestöd. Vår förhoppning är att undersökningen 
kommer att väcka tankar hos personal inom socialtjänsten och hos de psykiskt funktionshind-
rade.  

7.2 METODDISKUSSION 

Om vi istället hade valt att göra en kvantitativ studie med enkäter hade vi fått en bild från 
många fler personer, men då hade vi å andra sidan inte fått några spontana eller djupare be-
skrivningar från de psykiskt funktionshindrade med boendestöd vilket var syftet med under-
sökningen. Det bästa hade kanske varit att göra både en kvantitativ och kvalitativ undersök-
ning, dels för att få en övergripande kunskap om hur psykiskt funktionshindrade uppfattar sitt 
boendestöd och att även få en djupare förståelse. När vi påbörjade vår undersökning märkte vi 
att de psykiskt funktionshindrade var svåra att motivera till att delta i undersökningen. Deras 
funktionshinder medverkar till att de har svårt att uttrycka sig verbalt, tänka abstrakt och 
många kan vara ovana vid att befinna sig i centrum och att bli lyssnade på. De psykiskt funk-
tionshindrade befinner sig i beroendeställning gentemot kommunen vilket kan ha inverkat på 
reliabiliteten eftersom svaren kan ha formats utifrån vad de tror att vi ville höra. Vår ovana att 
intervjua kan även den ha påverkat reliabiliteten i undersökningen.  

7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Vi har under arbetets gång med denna undersökning förstått att gruppen unga vuxna med psy-
kiska funktionshinder hamnat lite i skymundan. Det är en grupp man vet lite om och de träff-
lokaler som finns med tillhörande aktiviteter riktar sig mest till de äldre med psykiskt funk-
tionshinder. Vi har sett att aktiviteterna kanske inte passar alla och att det är viktigt att man på 
ett tidigt stadium fångar upp dessa människor för att de skall kunna bli en del av samhället. 
Det behövs även mer omfattade forskning som kan fastställa vilket stöd som är mest effektivt 
för personer med psykiskt funktionshinder. Vår undersökning omfattar endast ett fåtal perso-
ner och det skulle vara intressant att se vad resultatet skulle bli i en större och mer omfattande 
undersökning.  
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Bilaga 1                    

Stockholm 2005-10-17 

 

Hej, vill du delta i en intervjuundersökning? 

 

Vi som undrar är två studenter på Socialhögskolan i 
Stockholm. Vi håller på med vår C-uppsats som skall 
handla om boendestöd. Vi vill gärna fråga dig vad du 
tycker om att ha boendestöd. Intervjun kommer att spelas 
in på ett band för att vi lättare skall kunna komma ihåg 
vad du säger. Vi kommer att närvara båda två under in-
tervjun och hoppas att detta går bra för dig. Du kommer 
att vara anonym och ditt namn kommer inte att nämnas i 
uppsatsen. 

 

Vi kan antingen träffas hemma hos dig eller på träffloka-
len XX. Det är helt frivilligt att delta i denna intervju men 
vi skulle vara glada om du vill delta! Vi skulle helst vilja 
träffa dig inom två veckor. Ge gärna förslag på tid och 
plats till din boendestödjare om du vill delta.  
 

Tack på förhand! 

 

Cecilia Jakobson & Tobias Nilsson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – klient 

 

Man 

Kvinna 

Ålder 

 

1. Varför har du boendestöd? 

2. Hur länge har du haft boendestöd?     

3.  Hur ofta har Du boendestöd för närvarande? 

4.  Vad består boendestödet av för Din del?  

5.  Finns det något annat som Du önskar att boendestödet kunde göra för Dig? 

6. Tycker du att boendestödet tar hänsyn till dina synpunkter och önskemål? 

7. Om du skulle vara missnöjd med ditt boendestöd, finns det någon du skulle kunna prata 
med? 

8. Hur såg din vardag ut innan du fick boendestöd? 

9. Hur ser din vardag ut idag? 

10. Tycker du att din psykiska hälsa har förbättras med boendestöd? 
  

   

Tack för Din medverkan!  
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Bilaga 3 

 

 

Intervjuguide - representant för boendestöd 

 

Befattning 

Ålder 

      

1. Hur länge har du arbetat i boendestödsenheten? 

 

2. Hur definierar du boendestöd? 

 

3. Beskriv dina arbetsuppgifter? 

 

4. Ser du någon förändring hos klienter med boendestöd efter en viss tid? 

 

5. Anser du att boendestödet kan utvecklas, i så fall på vilket sätt? 

 

6.  Anser du att dina arbetsuppgifter stämmer väl överens med verksamhetens åtaganden? 
(Verksamhetsberättelse, 2004, boendestödsenheten, XXX Stadsdelsförvaltning) 
   

 

 

Tack för din medverkan 
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