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Living support 
”It feels like I’m meeting a friend, but not a real buddy” 

By: Anna Ulestig 
 

The aim of this study is to explore how the people with a mental functional disorder 
experience living support. This studies research questions are; What kind of help do the 
clients receive from living support? Do they feel that they need more help or do they receive 
more help then they fell that they need? What does the relationship look like between the 
clients and the supporter? To answer these questions a qualitative research approach was used. 
Four clients where interviewed. The results are presented using themes and quotations. The 
themes that are used are; Activities done together with living support, the experience of social 
control, the experience of taking part in the planning and the experience of time limitation, 
and finally the relationship to the supporter. The results are analyzed using symbolic 
interactionism and normalization perspective. The results show that the clients receive help 
with housekeeping and other ordinary chores. The clients also experience that the support is a 
kind of social control, which they experience as positive. The clients feel that the supporter 
feels like a friend, even though most of the clients feel that there are limits to the friendship. 
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1. Introduktion 
 
Detta kapitel börjar med en inledning som följs av studiens disposition, syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar samt min förförståelse.  
 
 
1.1 Inledning 
 
När avinstitutionaliseringen av mentalvården ägde rum växte nya insatser fram hos 
kommunerna, varav en var boendestöd.  I socialtjänstlagen kan man läsa att socialnämnden 
ska verka för att människor med psykiska svårigheter får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap samt leva som andra. Nämnden ska också medverka till att den enskilde får bo på 
ett sätt som är anpassat efter hans/hennes behov av särskilt stöd (Socialtjänstlagen 2001:453).  
 
Det är denna ansvarslag som ligger till grund för de insatser som vuxit fram för psykiskt 
funktionshindrade. Stockholm stads boendestöd är en insats som utgår ifrån brukarens eget 
boende, men är inte bundet till hemmet. Stödet syftar till att ge individen ett socialt 
sammanhang som ska öka självkänslan och ingjuta hopp. På sikt ska detta möjliggöra ett 
självständigt liv. Insatsens grundtanke är att stödja individen i att själv möta och hantera 
vardagslivet. Det kan innebära att boendestödjaren och brukaren gemensamt utför 
hushållssysslor och utflykter exempelvis (Socialtjänstförvaltningen, 2004). 
 
Men hur känns det för brukarna? Hur känns det för dem att släppa in någon i sitt hem som ska 
få dem att ändra på sitt beteende eller tankar? Om jag vore i den situationen så hade jag nog 
byggt upp en berlinmur av självförsvar. Jag anser att det krävs otroligt mycket av brukarna att 
våga ge den här insatsen och vad som i början är en främling en chans.  
 
Med denna studie vill jag belysa brukarnas perspektiv på insatsen boendestöd, hur de 
upplever hjälpen de får och relationen som bildas.  
 
 
1.2 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsens disposition är lineär vilket är den traditionella strukturen för forskningsrapporter. 
Den följer den logiska uppläggningen; introduktion, problem, metod, resultat samt diskussion 
(Backman, 1998). I kapitel 1 presenteras uppsatsen syfte och frågeställningar. Där redovisas 
även studiens avgränsningar och min förförståelse. Jag presenterar även kort hur jag använt 
mig av olika begrepp.  
 
I kapitel 2 presenteras centrala begrepp för denna uppsats. 
 
Kapitel 3 är en redovisning av den tidigare forskning som finns i detta ämne.  
 
Kapitel 4 är metodkapitlet. Där redovisar jag hur jag har gått till väga för att genomföra denna 
studie. Där diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
Kapitel 5 består av en presentation av de teoretiska perspektiv som jag använt mig av i 
analysen som presenteras tillsammans med resultaten i kapitel 6.  
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Uppsatsen avslutas med ett kapitel innehållande slutdiskussion och förslag till fortsatt 
forskning.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Denna studies syfte är att beskriva och analysera fyra brukares perspektiv på boendestöd. 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Hur beskriver brukarna den hjälp de får av boendestöd? 
 
Upplever brukarna att den hjälp de får är anpassad till deras behov? 
 
Hur beskriver brukarna relationen mellan dem och deras boendestödjare? 
 
 
1.5 Avgränsning 
 
Alla de intervjuade brukarna är bosatta i en stadsdel i Stockholm. Svaren på mina 
frågeställningar gäller alltså enbart boendestödjarnas arbete i denna stadsdel. Jag har inte 
använt mig av något könsperspektiv eller åldersperspektiv i denna studie, brukarnas diagnoser 
har inte heller tagits i beaktande, då detta inte har varit relevant för syftet.  
 
 
1.6 Min förförståelse 
 
Jag har genomfört 15 veckors praktik inom socialpsykiatrin i den stadsdel där intervjuerna är 
genomförda. Två av dessa veckor var på stadsdelens boendestödsenhet. Endast en av de 
intervjuade brukarna har jag träffat tidigare i rollen som praktikant hos boendestödet. Jag har 
dock träffat alla brukarna tidigare, då som praktikant på stadsdelens aktivitetshus. Jag har 
därmed viss insikt i vilket arbete som utförs av boendestödjarna. Jag hade dock inte diskuterat 
boendestöd med brukarna innan intervjuerna gjordes, jag hade därför ingen inblick i hur 
brukarna upplevde boendestöd. Det är möjligt att min inblick i hur boendestödjarna arbetar 
har påverkat intervjuerna då jag kan ha förväntat mig vissa svar, jag har försökt undvika detta 
genom att förhålla mig kritisk till min förförståelse.  
 
 
1.7 Begreppsförklaring 
 
Brukare, klient, den enskilde och individen är begrepp som jag har använt mig av för att 
benämna personerna som har boendestöd som insats. Jag har valt att uttrycka mig så för att 
texten skall bli mer varierad och lättläst.  
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2. Centrala Begrepp 
 
Under denna rubrik presenterar jag djupare de centrala begrepp som finns för min uppsats. 
Psykiatrireformen är ett begrepp som ofta dyker upp i media och liknande, men vars innebörd 
kan vara otydlig. Jag har därför valt att presentera reformen under denna rubrik då den är 
viktig i boendestödets historia. Jag ger under denna rubrik även djupare beskrivningar av vad 
boendestöd är och vad som räknas som psykiskt funktionshinder.  
 
 
2.1 Psykiatrireformen 
 
På slutet av 1960-talet började antalet slutenvårdsplaster minska kraftigt och hade fram till 
1995 minskat från c:a 36 000 till 10 000. Den psykiatriska öppenvården byggdes ut genom att 
fler mottagningar öppnade på sjukhus eller ute i samhället, nya verksamheter såsom 
dagverksamhet och boendestödsenheter växte fram. Den bärande tanken med detta var att 
människor med psykiska funktionshinder skulle kunna stödjas i sin vanliga miljö och att man 
inte längre skulle avskilja dem från övriga samhället. När slutenvårdsplatserna började minska 
var det tänkt att viss form av psykoterapi och öppenvårdsinsatser skulle ske inom 
socialtjänsten (Brusén, 2005).  
 
Det skapades en skiljelinje mellan vad socialtjänsten ansvarade för och vad psykiatriska 
öppenvården ansvarade för. De som inte varit inlagda på mentalsjukhus men som insjuknat i 
sina hem fick hjälp av den psykiatriska öppenvården. De som skrivits ut från mentalsjukhusen 
fick hjälp med eget boende genom socialtjänsten men deras psykiatriska vårdbehov 
tillgodosågs inte av den psykiatriska öppenvården. Samordningen mellan andra insatser var 
också bristfällig, exempelvis primärvården, försäkringskassan, bostads- och 
arbetsförmedlingen. Kommunerna hade ett ansvar att ordna bostäder, personalstöd och daglig 
verksamhet åt personer med psykiskt funktionshinder, men socialtjänstlagen var tvetydig och 
osäkerheten stor för tjänstemän och socialarbetare och till slut var situationen ohållbar 
(Brusén, 2005).  Då, 1990, tillsattes psykiatriutredningen (Markström, 2005). 
 
1992 fastslog psykiatriutredningen i SOU 1992:73 att samhällets insatser för att 
bemöta människor med psykiska funktionshinder var så bristande att särskilda 
insatser var befogade. De föreslog effektivare service och vård, samt en rad åtgärder 
som syftade till att förbättra gruppens livssituation och öka deras möjligheter till 
gemenskap (SOU 1992:73, Psykiatriutredningen). 
 
 
I utredningen påpekades det att man inte utfört en utredning om psykiatrin utan om psykiskt 
funktionshindrades situation i samhället (Markström, 2003). För att ytterligare befästa detta 
och för att tydliggöra riktningen på det förändringsarbete man föreslog presenterades några 
principer och mål: 
 

• Den psykiskt störde skall ha samma rättigheter och skyldigheter 
som andra grupper i samhället. 

• Den psykiskt störde skall ha rätt till service, stöd och vård av god 
kvalitet som är anpassad till hans individuella förutsättningar och 
behov. 
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• Den psykiskt stördes egna val och prioriteringar skall vara 
utgångspunkten för alla insatser som riktas till honom. 

• Service, stöd och vård till psykiskt störda skall ges i så öppna och 
normaliserade former som möjligt ute i det lokala samhälle där 
individerna lever. 

• Insatserna till psykiskt störda skall vara utformade så att de 
understödjer den enskildes oberoende och integritet samt med 
hänsyn till varje enskild individs behov av stöd för att få och 
behålla en god hälsa. 

• Insatserna till psykiskt störda skall utformas så att de stödjer den 
enskildes välfärd (SOU 1992:73, Psykiatriutredningen, s.203) 

 
Man valde att använda sig av begreppet psykiskt störda för att medicinska, sociala och 
psykologiska förklaringsmodeller skulle kunna inrymmas (Markström, 2005). 
 
Psykiatrireformen är alltså inte likställd med nedläggningen av mentalsjukhusen, den hade i 
stor utsträckning redan skett. Men slutenvårdsplatserna fortsatte minska och 2004 fanns c:a 
5600 platser kvar. Reformen innebar att kommunernas ansvar för den sociala omsorgen och 
landstingets ansvar för psykiatriska insatser klargjordes. Den innebar också att personer med 
psykiska funktionshinder som vårdats på sjukhem och vårdhem långt hemifrån skulle få 
möjlighet att flytta hem (Brusén, 2005).  
 
Den nya lagen som tillkom – betalningsansvarslagen- innebar att när en person som är 
medicinskt färdigbehandlad och inte får bostad med personalstöd, är kommunerna skyldiga att 
betala för vårdplats åt denna person (Brusén, 2005). Staten avsatte 1,1 mdkr som ett treårigt 
stimulansbidrag för insatserna 1995-1997. Bidraget utnyttjades till nya verksamheter, 
utbildning av personal, samverkan mellan huvudmännen m.m. (Brusén, 2005).  
Psykiatrireformen ska ses som en del av den process som pågått sen slutet på 60-talet och 
reformarbetet är inte färdigt än (Markström, 2005). Boendestöd är en del av denna process 
och en viktig del av arbetet som görs för att uppfylla de mål som psykiatriutredningen fastslog. 
 
 
2.2 Begreppet psykiskt funktionshinder  
 
Då synen på det psykiatriska sjukdomsbegreppet varierat under de senaste decennierna så har 
de berörda benämnts på olika sätt. De personer som levde på sjukhusen under årtionden 
kallades för kroniker under mentalsjukhusens storhetstid. Under 1980-talet döptes 
kronikeravdelningarna om till rehabiliteringsavdelningar och gruppen benämndes som 
psykiskt långtidssjuka. Beteckningen allvarligt och långvarigt psykiska störda togs i bruk i 
samband med psykiatriutredningen. Då socialtjänstlagen trädde i kraft, 1982, fanns psykiska 
handikapp med i handikappbegreppet. Handikappbegreppet tillämpat på psykiskt 
funktionshindrade fick dock ingen större genomslagskraft förrän 1994 och då i 
psykiatrireformens förändringar i socialtjänstlagen. Sedan psykiatrireformen är en officiell 
beteckning för denna grupp: personer med psykiska funktionshinder (Sandlund, 2005). 
 
2003 tillkallades den nationelle psykiatrisamordnaren, Anders Milton, för att se över 
arbetsformer, resurser och samverkansfrågor inom psykiatriområdet. Det kom då fram att det 
behövdes ett klargörande av vad som innefattas i begreppet psykiskt funktionshinder. Under 
2006 arbetade kansliet för Nationell psykiatrisamordning fram en definition: 
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 En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon 
har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 
viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits 
eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 
Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.  

 
 (SOU 2006:5 Nationell psykiatrisamordning, s.6) 
 
 
Konsekvenserna kan uppstå som följd av funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar hos 
individen och även omgivningens utformning och reaktioner. Definitionen begränsas inte till 
vissa åldersgrupper (SOU 2006:5). 
 
 Exempel på det som i definitionen anges som ”viktiga livsområden” kan vara boende, studier, 
arbete, sysselsättning, social gemenskap, relationer och fritid. Även situationer där 
omgivningen kan se att en individ har väsentliga svårigheter utan att individen själv är 
medveten om det skall räknas som viktiga om dessa påverkar individens grundläggande 
livssituation. Exempel på sådana situationer kan vara då en individ har svårt att sköta sin egen 
hygien eller sitt hem (SOU 2006:5). 
 
En svårighet kan vara väsentlig då den drabbar en individs delaktighet i ett område som är 
viktigt för denne även om den för omgivningen kan verka lindrig. Det gäller också svårigheter 
som är så stora att de gör ett självständigt liv i samhället omöjligt (SOU 2006:5 Nationell 
psykiatrisamordning). 
 
Varaktighetskriteriet som anges i definitionen är antingen minst en årslång historia av påtaglig 
aktivitetsbegränsning eller som en prognostisk bedömning om förutsedd sådan begränsning 
under minst det kommande året. Vissa psykiska sjukdomar återkommer i skov, även en 
individ som har en sådan sjukdom kan vara psykiskt funktionshindrad om konsekvenserna av 
sjukdomen är långvariga (SOU 2006:5). 
 
När man gör bedömningen om en individ har ett psykiskt funktionshinder utgår man ifrån den 
nuvarande situationen eller en situation som varat en tid eller som beräknas vara en tid. Detta 
innebär inte att en person som en gång ansets ha ett psykiskt funktionshinder alltid kommer 
ha det. En person kan ha insatser som gör att denne inte upplever någon svårighet i 
exempelvis social delaktighet. Men om den personen kan antas få svårigheter om insatserna 
drogs in ska den personen fortfarande räknas med i gruppen psykiskt funktionshindrade. Det 
finns också personer som vid ett tillfälle kan ha psykiskt funktionshinder men som med tiden 
kan komma att fungera utan väsentliga svårigheter, en sådan person har då inte längre ett 
psykiskt funktionshinder (SOU 2006:5). 
 
Psykisk störning är ett samlingsbegrepp för alla tillstånd som diagnostiserats som psykiska. 
Följande tillstånd ingår i gruppen psykiska störningar som kan ge psykiska funktionshinder: 

• Psykossjukdomar, personlighetsstörningar eller allvarliga affektiva syndrom. 
• Neuropsykiatriska tillstånd, om personen är högfungerande, d.v.s. inte lider av 

påtaglig utvecklingsstörning. 
• S.k. dubbeldiagnoser mellan missbruk och psykisk störning. 
• Förvärvade eller medfödda psykiatriska tillstånd så som post-traumatiska hjärnskador, 

tillstånd efter cirkulationsstörningar i hjärnan samt psykiska tillstånd efter epilepsi. 
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• Långvariga psykiska stressymptom, exempelvis post-traumatisk stress-syndrom samt 
utmattningsdepression. 

 
 De tillstånd som inte räknas som psykiska störningar som kan ge psykiska funktionshinder är:  

• Missbruk av alkohol eller andra droger, utan psykiatrisk samsjuklighet. 
• Psykisk utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk störning.  
• Psykiatriska tillstånd av kortvarig eller övergående natur, exempelvis akut 

stressyndrom.  
• Demenssjukdomar, exempelvis Alzheimer utan samtidig psykisk störning. 

          (SOU 2006:5 Nationell psykiatrisamordning) 
 
 

2.3 Boendestöd 
 
Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap 7§ lyder: 
 

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

 
(SoL 5 kap 7§)  
 
 

Ovanstående paragraf beskriver kommunens övergripande ansvar för den enskilde, där stöd i 
boendet ingår. Boendestöd ges i form av ett individuellt behovsprövat bistånd enligt 4 kap 1§ 
SoL. Den lyder: 
 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt.  
     Den enskilde skall genom biståndet försäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
                                                                         (SoL 4 kap 1§) 

 
I Stockholm stads riktlinjer för insatser för psykiskt funktionshindrade kan man läsa att varje 
stadsdel skall tillhandahålla boendestöd för psykiskt funktionshindrade och om det behövs 
skall detta stöd fungera dygnet runt. Boendestödets huvudsakliga syfte är att hjälpa psykiskt 
funktionshindrade att utifrån deras behov och möjligheter utveckla ett normalt vardagsliv. 
Boendestödet är inte begränsat enbart till hemmet utan omfattar även annat som kan bidra till 
att den enskildes förmåga att klara vardagen ökar. Det kan exempelvis handla om att följa 
med till banken, handla, gå på bio, teater eller café, göra utflykter. Det kan också innebära att 
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hjälpa till vid kontakter med myndigheter eller hjälpa till att hitta meningsfull sysselsättning. 
Boendestödets primära syfte är att ge den psykiskt funktionshindrade ett socialt sammanhang, 
som ökar självkänslan och ingjuter hopp och som på sikt kan möjliggöra ett självständigt liv. 
Målet är att hjälpa individen att på sikt klara sig utan boendestöd (Socialtjänstförvaltningen, 
2004). 
 
Boendestöd ska inte blandas ihop med hemtjänsten, då boendestöd syftar till att stödja 
individen att så långt som möjligt klara av att själv hantera vardagslivet. Boendestödjaren 
kan ses som en handledare som hjälper till att återfå förmågan att göra saker och göra dem på 
rätt sätt. För vissa blir boendestödjaren en professionell vän och i relationen till denne är 
ömsesidighet viktigt. Relationen mellan boendestödjaren och individen är central vilket gör 
att boendestödjaren inte utan vidare kan bytas ut. Varje utbyte betyder att en ny relation 
måste byggas upp (Socialtjänstförvaltningen, 2004). 
 
Det faktum att stödet i sig ofta utgår ifrån individens hem får ibland oplanerade följder. 
Småsaker som behöver åtgärdas i hemmet kan aktualisera individens svårigheter på ett sätt 
man inte kunnat ana innan. Detta gör att det är svårt, om inte omöjligt, att på förhand 
bestämma exakt vad boendestöd skall innebära för en särskild individ (Andersson, 2005). 
Boendestöd skall vara flexibelt och kunna anpassas till den enskildes behov av hjälp. I 
utformningen skall den enskildes personliga önskemål tillmätas mycket stor, ofta avgörande, 
betydelse. Men en individs behov av hjälp kan inte alltid täckas enbart av boendestöd, 
psykiatrin har ansvar för personens psykiatriska behandling. De stödjande samtal som 
boendestödjaren för med klienten ska inte förväxlas med de samtalstekniker som används vid 
exempelvis psykoterapeutiska samtal. Om en person enbart har behov av stödjande samtal så 
skall denne ej beviljas boendestöd (Socialtjänstförvaltningen, 2004). 
 
Boendestöd kan vara olika organiserat i olika kommuner. Boendestöd kan vara anknutet till 
hemtjänsten, i dessa fall kan stödet till psykiskt funktionshindrade utföras av samma personal 
som utför hemtjänster åt andra grupper, det kan också vara så att några av vårdbiträdena i 
huvudsak har hand om de psykiskt funktionshindrade. Ett tredje alternativ är att några 
stödjare har fått egna klienter med specifika vårdbehov. Det socialpsykiatriska boendestödet 
kan också vara en egen enhet inom kommunerna, i vissa kommuner finns endast en 
boendestödsenhet som då ansvarar för boendestödet till alla grupper inom kommunen 
(Bennsäter & Gough, 2001).  
I Stockholms stad finns i enlighet med riktlinjerna särskilda socialpsykiatriska 
boendestödsenheter inom varje stadsdel (Stockholms stads hemsida). 
 
 
3. Tidigare forskning 
 
Jag har inte funnit mycket forskning kring boendestöd och utbudet är till synes ännu mer 
begränsat när det gäller boendestöd ur brukarperspektiv. Denna studies nödvändighet kan 
motiveras med att brukarnas perspektiv inte är i fokus i någon av de studier jag funnit. Den 
forskning som jag har funnit som är både om boendestöd och ur brukarperspektiv presenterar 
jag mer genomgående utifrån mina frågeställningar längre ner i detta kapitel. Kapitlet inleds 
med en kort presentation av den forskning som finns gällande brukarperspektiv på psykiatri, 
personalperspektiv på boendestöd samt annan boenderehabilitering. 
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Forskning ur brukarperspektiv inom ämnen kopplade till psykiatri är ovanliga, jag har funnit 
två böcker som berör brukarnas upplevelser av psykiatrireformen. Detta finns att läsa om i 
den svenska psykiatrireformen – bland brukare, eldsjälar och byråkrater (Markström, 2003) 
och i Änglar och demoner: röster om psykiatrireformen (Nordén, 2001).  
 
Forskning kring socialpsykiatriskt boendestöd har ofta sin fokus på personalens perspektiv 
även om brukarnas perspektiv presenteras kortfattat. Så är fallet i Boendestöd – och vad det 
kan bli (Bennsäter & Gough, 2001) samt i Socialpsykiatriskt boendestöd –”man förstår så 
småningom” (Nylund & Wadeskog Suomalainen, 1998). 
 
Annan forskning som är närliggande är På patientens planhalva – socialt psykiatriskt 
behandlingsarbete med långtidsvårdade patienter i deras hem (Topor, 1996) som handlar om 
integrerad sluten- och öppenvård efter psykiatrireformen. Arbetet som Topor har följt innebar 
att slutenvårdspersonalen besökte den utskrivne i sitt hem minst en gång i månaden för att 
förhindra isolering.  
 
I Boendeboken – om boenderehabilitering inom psykiatrin (Ahlgren & Wilhelmsson, 1994) 
kan man läsa kring arbetsterapeutisk behandling som syftar till boenderehabilitering ur ett 
personalperspektiv.  
 
 
3.1 Hur beskriver brukarna den hjälp de får av boendestöd? 
 
Forskning visar att en stor del av brukarna får stöttning i att sköta det egna hemmet. Denna 
hjälp kan ta sig olika former. Dels så får brukarna praktisk hjälp med att städa genom att 
brukaren och boendestödjaren hjälps åt att städa. Men stödet kan också innebära att 
boendestödjarna påminner och stödjer brukaren till att städa själv (Nylund & Wadeskog 
Suomalainen, 1998). Detta stöd kan också innebära stöttning i att sköta den egna hygienen 
och tvätt. Brukarna beskriver det som att de gör så gott de kan och tillsammans med 
boendestöd så går det lättare att hålla ordning. Tiden för stödet att sköta det egna hemmet 
uppges vara begränsad till en eller som mest två gånger i veckan (Bennsäter & Gough, 2001).  
 
En stor del av brukarna menar att samtal är en del av stödet de får. Dessa samtal brukar ske 
hemma hos brukaren eller under promenader. Samtalen handlar dels om konkreta saker i 
vardagen men även om livet i stort. Många brukare uttrycker ett behov av att prata om sina 
upplevelser och att någon lyssnar. De menar att det inger dem hopp, vilket upplevs som 
viktigt för deras framtidstro (Nylund & Wadeskog Suomalainen, 1998). En brukare beskriver 
sin boendestödjare som ”barfotapsykolog”; brukaren upplever att det är bättre att prata med 
boendestödjaren än med psykiatrikern eftersom det är en relation full av tillit och respekt 
(Bennsäter & Gough, 2001). 
  
Vissa brukare beskriver att boendestödjarna hjälper dem att ta de kontakter som behövs, 
exempelvis med socialtjänsten. De berättar även att boendestödjarna kan vara deras enda länk 
till världen utanför. De aktiviteter utanför hemmet som brukarna nämner att de gör med 
boendestöd är exempelvis gå ut och fika, ta promenader eller gå på muséer (Nylund & 
Wadeskog Suomalainen, 1998). 
 
Boendestödjarna har också varit ett stöd på vägen mot daglig sysselsättning, detta kan ske på 
olika sätt, exempelvis genom att vara den som föreslår det eller också genom att följa med 
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brukaren till sysselsättningen. I vissa fall upplevs även boendestödjaren som någon brukaren 
kan vända sig till i nödlägen (Nylund & Wadeskog Suomalainen, 1998). 
 
 
3.2 Upplever brukarna att den hjälp de får är anpassad till deras behov? 
 
I Nylund och Wadeskog Suomalainen (1998) kan man läsa att vissa brukare tackade ja till 
boendestöd för att de ville ha någon att prata med, men istället upplever de att boendestöd 
bara städar. Det framkommer ett missnöje kring att boendestöd handlar för brukares pengar, 
saker brukaren själv inte anser sig behöva, samt att en förälders önskemål går före brukarens. 
Brukaren själv anser att det skulle räcka med boendestöd en gång i veckan, men eftersom 
modern bett om två gånger i veckan så har brukaren det (Nylund & Wadeskog Suomalainen, 
1998).  
 
Det uttrycks också att brukarna upplevt att boendestöd varit för nyfikna och närgångna vad 
gäller brukarens privatliv. Å andra sidan uttrycks även en annan sida av samtalen, nämligen 
att brukaren upplever att man inte bara får prata längre utan denne känner ett tvång från 
boendestödjarna att sysselsättas (Nylund & Wadeskog Suomalainen, 1998). 
  
 
3.3 Hur beskriver brukarna relationen mellan dem och deras      

boendestödjare? 
 
De brukare som upplever relationen som positiv beskriver relationen med termer 
som ”förtroende”, ”tillit” och ”personligt”. De beskriver relationen som informell, att 
boendestödjaren är mer som en vän och att relationen är jämlik. Vissa brukare beskriver att 
boendestödjarna känns som familj, att det är en vi-känsla mellan brukarna och 
boendestödjarna. De skillnader som brukarna beskriver i relationen till boendestödjarna 
jämfört med andra professionella som de kommer i kontakt med är att relationen till 
boendestödjarna är mer vardagsnära, mer intim och informell (Bennsäter & Gough, 2001). 
 
Det finns dock brukare som upplever det motsatta, att de inte får någon djupare kontakt med 
sina boendestödjare utan att det bara blir småprat och städning (Bennsäter & Gough, 2001; 
Nylund & Wadeskog Suomalainen, 1998). En del av brukarna som deltagit i undersökningen 
som presenteras i Bennsäter & Gough ( 2001) berättar att de inte har något intresse av att ha 
någon djupare relation till boendestöd, vissa uttrycker till och med att de vill ha så lite med 
boendestödjarna att göra som möjligt för att skydda sin integritet.  Några brukare uttrycker 
också missnöje kring den sociala kontroll de upplever kommer med att ha boendestöd, de 
upplever det som intrång i deras hem (a.a.).  
 
 
4. Metod 
 
I detta kapitel redovisar jag hur jag gått till väga då jag genomfört studien. Här diskuteras 
även uppsatsens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 
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4.1 Val av metod samt vetenskapsfilosofisk ansats 
 
För att besvara mina frågeställningar valde jag att använda mig av kvalitativ metod då den 
ämnar ”studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten” (Backman, 
1998, s.47). Genom denna metod försöker man se världen ur intervjupersonernas perspektiv 
och utveckla innebörden av deras erfarenheter (Kvale, 1997). Eftersom jag ämnar studera 
insatsen boendestöd ur ett brukarperspektiv är jag intresserad av att få en så nyanserad och 
djupgående bild av brukarnas uppfattning som möjligt. Genom att använda mig av kvalitativa 
forskningsintervjuer har jag möjlighet att få rika beskrivningar från brukarna, jag har också 
möjligheten att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse.  
 
Eftersom mitt syfte innebär är att titta närmare på människors upplevelser valde jag att 
använda fenomenologisk ansats i analysen då denna ”söker förstå de sociala fenomenen 
utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan den upplevs av subjekten” (Kvale, 
1997, s.54) Genom denna analysform ger man en så exakt beskrivning av vad som sagts som 
möjligt, utan att tolka (Kvale, 1997). Jag redovisar detta med hjälp av citat som är relevanta 
för besvarandet av mina frågeställningar.  
 
Jag har även valt att använda mig av hermeneutisk analys för att få en mer nyanserad bild av 
texten. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2005) används hermeneutisk 
analys för att få klarhet i relationen mellan textens delar och textens helhet, ”ett textställe 
måste förstås utifrån den helhet den är en del av samtidigt som helheten måste förstås på 
grundval av delarna.” (Esaiasson et al., 2005, s.247). Empirin är presenterad utifrån fyra 
teman som framgick ur empirin. Under varje tema finns underrubriker som visar på 
variationerna av brukarnas upplevelser. På detta sätt kan jag presentera de olika delarna i 
förhållande till helheten, enligt den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska ansatsens principer 
(Kvale, 1997). Genom att använda mig av både fenomenologisk och hermeneutisk 
vetenskapsfilosofisk ansats kan jag återge varje intervjupersons unika upplevelse av 
boendestöd.  
 
 
4.2 Litteratursökning 
 
För att finna tidigare forskning och annan användbar litteratur har jag genomfört 
osystematiska sökningar i biblioteket. Utöver detta har jag utfört systematiska sökningar i 
databaserna Libris, PsycINFO samt Artikelsök. Sökorden jag använde mig av var 
boendestöd*, brukarinflytande*, psykiskt funktionshinder*, psykiatriskt boendestöd* , 
socialpsykiatriskt boendestöd* och psykiatri*. Jag gjorde även sökningar på dessa ord i 
Stockholms universitetskatalog. De båda rapporterna som presenteras under rubriken tidigare 
forskning fann jag genom sökningen i databasen Libris med sökordet boendestöd*.   
 
Jag har även genomfört sökningar på orden psychiatric help, psychiatric support, psychiatric 
living support, utan att finna någon motsvarighet till socialpsykiatriskt boendestöd.  
 
Genom att genomföra kedjesökningar från den forskning och litteratur jag fann genom de 
systematiska sökningarna fann jag ytterligare relevant litteratur. 
 
För att finna litteraturen jag använde mig av i presentationen av symbolisk interaktionism 
genomförde jag sökning på databasen Libris med sökorden symbolisk interaktionism* samt i 
Stockholms universitetskatalog. För att finna litteraturen till presentationen av 
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normalitetsperspektivet genomförde jag sökningar i Stockholms universitetskatalog med 
sökorden normalisering och normalitet.  
 
 
4.3 Intervjuguide 
 
I Kvale (1997) kan man läsa att intervjuaren innan intervjun och efter ska ge intervjupersonen 
tillfälle att ställa frågor. Man ska också presentera syftet med intervjun och vad uppsatsen 
kommer att handla om. Jag skrev därför in detta i intervjuguiden så att jag skulle komma ihåg 
(se bilaga 2). I Kvale (1997) kan man läsa vidare att man skall ha frågeställningarna och det 
teoretiska perspektivet man valt i åtanke när man skapar intervjufrågorna. Man ska också 
undvika akademiskt språk. Allt detta hade jag i åtanke när jag konstruerade mina 
intervjufrågor.  
 
När jag konstruerade mina frågor tittade jag på de frågor som använts i tidigare forskning. De 
frågor som använts där och som var relevanta för denna uppsats syfte och frågeställningar har 
jag därmed haft i åtanke under förberedelserna. Jag jämförde också de frågor jag konstruerat 
med de frågor som användes i en tidigare c-uppsats på ämnet, Boendestöd och vad det kan 
betyda för människor med psykiska funktionshinder (Jakobson och Nilsson, 2005). 
 
 
4.4 Urval  
 
Då jag själv genomfört 15 veckors praktik inom socialpsykiatrin i en stadsdel i Stockholms 
stad föll det sig naturligt att välja brukare därifrån då jag redan hade upparbetade kontakter.  
Alla respondenterna har boendestöd vid intervjutillfället, samtliga är även besökare på 
stadsdelens aktivitetshus för psykiskt funktionshindrade. Detta behöver kommenteras i detta 
sammanhang, då att de tar sig till aktivitetshuset kan påverka deras uppfattning, eftersom 
boendestöd då kanske inte har en social betydelse i samma utsträckning som för dem som inte 
tar sig till aktivitetshuset. 
 
Den etiska riktlinjen om forskningens konsekvenser pekar på att risken för att 
intervjupersonerna lider skada skall vara så liten som möjligt (Kvale,1997). För att uppfylla 
detta har jag i samråd med samordnaren för boendestödsenheten i stadsdelen samt personalen 
på det socialpsykiatriska aktivitetshuset valt vilka brukare jag ber om en intervju. Detta leder 
till att jag kommer att använda mig av strategiskt bekvämlighetsurval. Detta för att vara säker 
på att brukarna är tillräckligt känslomässigt stabila så att de inte tar skada, samt att de är 
kapabla till att intervjuas. Det vill säga att de klarar av att utrycka sina tankar i tal och att 
förstå frågorna, vilket Kvale (1997) beskriver som betydande för analysen som följer.  
 
De brukare som jag själv och tillfrågad personal ansåg lämpliga blev tillfrågade personligen 
av mig och fick ett kort brev där jag informerade om varför jag ville intervjua dem, att de blir 
avidentifierade i uppsatsen samt att intervjun kommer att spelas in (se bilaga 1). Av sex 
tillfrågade tackade fem ja. En av de tillfrågade ställde i ett senare skede in. Det resulterade 
alltså i fyra intervjupersoner som jag intervjuade en gång vardera.  
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4.5 Intervjuerna 
 
Intervjuerna genomfördes på stadsdelens socialpsykiatriska träfflokal i ett avskilt rum. 
Diktafon användes vid intervjuerna. Intervjuerna inleddes med att jag berättade om varför jag 
genomförde intervjuer och om vad min c-uppsats skulle handla om. Jag informerade även om 
varför jag valt att använda diktafon. Jag upplyste intervjupersonerna om att dom när som helst 
fick avbryta eller ångra sig. Efter denna korta information frågade jag om de hade några 
frågor och om det kändes bra. Genom att göra detta uppfyllde jag den etiska riktlinjen om 
informerat samtycke (Kvale, 1997).  
 
Jag informerade även om att deras utsagor skulle avidentifieras och förklarade att jag i 
uppsatsen inte kommer att skriva mer än kön och det antal år de haft boendestöd. Jag 
förklarade också att de kan nämna sina boendestödjare vid namn och att jag kommer 
avidentifiera dem i ett senare skede, detta för att de inte skulle behöva tänka på hur de talade 
utan känna att de kunde prata fritt. Efter denna information frågade jag intervjupersonerna om 
det kändes bra för dom. Genom att informera om hur jag kommer att behandla informationen 
uppfyllde jag den etiska riktlinjen om konfidentialitet (Kvale, 1997).  
 
Jag använde mig sedan av intervjuguiden jag skapat (se bilaga 2) för att vara säker på att jag 
täckt in alla delar som jag behöver för att besvara mina frågeställningar. När jag ansåg att 
mina frågor besvarats så frågade jag intervjupersonerna om de kommit på några frågor eller 
om de hade något att tillägga. Jag frågade också om de var intresserade av att läsa uppsatsen 
när den är klar (vilket samtliga var). Intervjuerna varade mellan 35 och 60 min. Jag 
transkriberade intervjuerna samma dag eller dagen efter att intervjuerna genomfördes. I 
transkriberingarna har jag valt att inte ta med pauser då dessa sannolikt inte är relevanta för 
min undersökning. Jag har valt att ta med ljud som hmm, mmm och njääea då dessa i vissa 
fall har varit svar på frågor som jag ställt.  
 
 
4.6 Val av teoretiska perspektiv 
 
I Stockholms stads riktlinjer för insatser för psykiskt funktionshindrade (2004) kan man läsa 
att boendestöd som insats ska ta sikte på den psykiskt funktionshindrades behov av och 
möjlighet att utveckla ett normalt vardagsliv. Vidare kan man läsa att en viktig del av 
boendestödets uppgift är att göra sysslor tillsammans med brukarna, ”genom att göra saker 
som dom flesta normalt gör” (Socialtjänstförvaltningen, 2004, s.17) ska boendestödet berika 
brukarnas vardagsliv. Det är tydligt att normalisering är mycket närvarande i 
boendestödsarbetet, jag fann det därför intressant och relevant att använda mig av ett 
normaliseringsperspektiv då jag analyserade mina data. Detta perspektiv är även relevant för 
mina frågeställningar då det gäller det faktiska arbetet som boendestödjarna gör.  
 
Det andra teoretiska perspektivet som jag har valt är symbolisk interaktionism. Den 
grundläggande tanken i detta perspektiv är att människor interagerar med varandra genom 
symboler, exempelvis språket. Man tolkar och definierar varandras handlingar och svarar på 
en annan persons handling utifrån den betydelse som handlingen tolkas ha (Levin & Trost, 
1999; Payne, 2002).  Då boendestöd som insats är beroende av relationen och samspelet 
mellan boendestödjaren och brukaren är detta perspektiv relevant för denna studie. Man kan 
även använda detta perspektiv till att förstå hur boendestöd hjälper brukarna.  
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4.7 Databehandling  
 
Jag började med att göra en meningskoncentrering av mina data. Meningskoncentrering 
innebär att man läser igenom materialet åtskilliga gånger och urskiljer de olika teman som 
framkommit. (Kvale, 1997). De teman jag fann och som var relevanta för mina 
frågeställningar var; 1) aktiviteter som görs tillsammans med boendestödjaren, 2) upplevelse 
av delaktighet i beslut samt av tidsbegränsningen, 3) relation till boendestödjaren, och 4) 
upplevelsen av social kontroll. Under varje övergripande tema identifierade jag flera delteman 
för att få en djupare förståelse för intervjupersonernas upplevelser.  
 
Under varje deltema har jag presenterat empirin med hjälp av citat. Jag har presenterat citaten 
i så oredigerad form som möjligt för att mina resultat skall vara genomlysbara.  
 
De resultat som ovan beskrivna process ledde fram till har jag sedan analyserat ur de två ovan 
presenterade teoretiska perspektiven. Jag har valt att inte använda mig av båda de teoretiska 
perspektiven på alla teman. Detta beslut grundar jag på att de teoretiska perspektiv jag valt 
inte är fruktbara att använda i relation till alla mina frågeställningar. 
Normaliseringsperspektivet är användbart när man ser till den hjälp brukarna upplever att de 
får av boendestöd, det är däremot inte lika fruktbart i analysen av relationen mellan brukare 
och boendestödjare. Där är symbolisk interaktionism mer användbart då den fokuserar på 
samspel och kommunikation. I de fall då båda de teoretiska perspektiven varit användbara för 
analysen har jag använt mig av båda. 
 
 
4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Validiteten mäter om man undersöker det man avser att undersöka. Reliabilitet avser studiens 
tillförlitlighet. Bristande reliabilitet orsakas oftast av slumpfel och slarvfel. I kvalitativa 
studier kan det handla om exempelvis slarviga anteckningar, missförstånd i intervjuerna eller 
skrivfel vid transkribering (Esaiasson et al., 2005).  
 
Kontroll, ifrågasättande och teoretisering är tre sätt att validera sina resultat. Genom att 
anlägga en kritisk syn på sin analys kontrollerar man den (Kvale, 1997). I min analys finns 
svagheter, jag har exempelvis ett litet antal intervjupersoner. Det skulle kunna vara så att de 
fyra som jag har intervjuat är alla extremfall, men jag har minimerat den risken genom att 
prata med boendestödjarna i stadsdelen innan intervjuerna genomfördes. Jag har även, om än 
så liten, en viss insikt i ämnet vilket gör att jag kan placera deras upplevelser i ett 
sammanhang, på så vis minskar risken för misstolkningar.  
 
Nästa sätt att validera är att ifrågasätta. Svarar min studie på mina frågeställningar? Vad är det 
egentligen mina resultat ska svara på? Att jag har väl avgränsade frågeställningar leder till 
högre validitet då det sannolikt inte finns några frågetecken kring vad det egentligen är jag 
vill studera.  
 
Sista steget i valideringen är att teoretisera. För att validera en studie krävs en teoretisk 
föreställning om vad som undersöks (Kvale, 1997). Genom att presentera de teoretiska 
perspektiv jag använt mig av i analysen och förankrat dessa i empirin ökar detta validiteten.   
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Samtliga intervjupersoner har träffat mig förut, då jag gjorde delar av min praktik inom 
socialpsykiatrin i denna stadsdel och då främst på aktivitetshuset. Jag tror att brukarna 
uppfattar mig som före detta praktikant på aktivitetshuset eller som socionomstudent, det är 
inte sannolikt att de uppfattar mig som praktikant hos boendestöd, då detta var en mycket 
tidsbegränsad del av min praktik. En av intervjupersonerna träffade jag under de två veckor 
som jag gjorde praktik hos boendestödet. Detta skedde endast en gång under ett cirka tio 
minuter långt möte. Jag tror därför inte att det påverkat den intervjupersonens uppfattning om 
min roll. Jag har också noterat att under den tiden som jag spenderat på aktivitetshuset efter 
avslutad praktik, exempelvis när jag var där för att tala med boendestödet om vilka brukare 
som är lämpliga och olämpliga att intervjua, så har jag fått många frågor om min utbildning, 
detta styrker min uppfattning att de ser mig som en student och inte som en anställd och 
därmed allierad med boendestödjarna. Jag tror det är bra för reliabiliteten att de vet vem jag är 
och har pratat med mig tidigare. Det gör det troligtvis lättare för dem att uttrycka sin 
uppfattning. 
 
 För de brukare som inte är besökare på aktivitetshuset är jag okänd, så för att nå dessa 
brukare hade jag varit tvungen att använda mig av boendestödjarna i kontakten. Jag hade även 
troligtvis varit tvungen att träffa brukarna i deras hem. Jag drar den slutsatsen då det är svårt 
at genomföra en intervju på exempelvis ett café, främst för att det kan vara känsligt att tala om 
att man har boendestöd i en offentlig miljö, men också för att det kan ha blivit svårigheter 
med ljudupptagningen och sen finns risken att brukaren har svårigheter med offentliga miljöer. 
Att jag inte skulle vara känd för brukaren sen tidigare tror jag skulle påverka 
intervjusituationen negativt ur reliabilitetssynpunkt, då detta skulle kunna leda till att brukaren 
upplevde svårigheter med att säga vad han/hon verkligen känner. Denna uppfattning stöds av 
samordnaren för boendestödet i stadsdelen. Alternativt hade boendestödjarna fått följa med 
mig till de brukare som inte vill ha okänt besök i sitt hem. Närvaron av boendestödjare hade 
sannolikt inverkat på brukarens möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Jag har gjort 
bedömningen att det sammantaget är bättre för uppsatsens validitet och reliabilitet att 
genomföra intervjuerna på aktivitetshuset.  
 
För att öka intervjuernas reliabilitet använde jag diktafon vid samtliga intervjuer. Under 
intervjun undvek jag i möjligaste mån att ställa ledande frågor. Jag transkriberade samtliga 
intervjuer samma dag eller dagen efter intervjutillfället, detta påverkar reliabiliteten positivt 
då intervjun fortfarande är färsk i minnet och risken för missuppfattningar minimeras. De 
delar av ljudupptagningen som var allt för otydlig valde jag att avstå från att transkribera, 
istället skrev jag (otydligt) i transkriberingen, detta ökar studiens reliabilitet då jag inte har 
använt mig av otydliga ljudupptagningar i min analys.  
 
De typer av generalisering som är aktuella för denna studie är naturalistisk och analytisk 
generalisering. Naturalistisk generalisering innebär att den som läser studien generaliserar 
utifrån sina egna erfarenheter. (Kvale, 1997). Om en brukare skulle läsa denna studie och 
hålla med om de funna resultaten skulle det sannolikt ske en naturalistisk generalisering. 
Detsamma gäller om exempelvis boendestödjare, biståndshandläggare och andra 
professionella skulle läsa och anse att resultatet stämmer överens med deras uppfattningar. 
 
Analytisk generalisering innebär att man bedömer huruvida resultaten av en studie kan vara 
vägledande för vad som kommer att hända i en annan situation (Kvale, 1997). Då 
organiseringen av boendestöd ser olika ut i olika kommuner, är det svårt att generalisera 
resultaten på frågeställningarna angående hjälpen brukarna får och vad de anser om den på 
någon annan kommun eller stadsdel. Resultatet på frågeställningen angående relationer är 
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väldigt vitt, då brukarna uppfattar relationen som både riktig vänskap, som vänskaplig och 
som vänskaplig med vissa förbehåll. Dessa resultat kan eventuellt generaliseras på andra 
brukares upplevelser av boendestöd då många former av relationer är inbegripna i resultatet. 
Det är ett rimligt antagande att metoden jag använt mig av kan användas för att få djupare 
förståelse för brukarnas upplevelser även vad gäller andra fenomen, såsom daglig 
sysselsättning.   
 
 
5. Teoretiska perspektiv 
 
Under denna rubrik presenterar jag de teoretiska perspektiv som jag valt att använda mig av i 
denna uppsats.  
 
 
5.1 Symbolisk interaktionism 
 
Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv som grundades 
av G.H. Mead och H. Blumer. Den grundläggande tanken i detta perspektiv är att människor 
interagerar med varandra genom symboler som språk, mimik och andra kroppsrörelser, vilka 
har gemensam betydelse. Man tolkar och definierar varandras handlingar och svarar på en 
annan persons handling utifrån den betydelse som handlingen har (Levin & Trost, 1999; 
Payne, 2002).  
 
Det finns fem grundläggande element för förståelsen av symbolisk interaktionism, dessa är; 
definitionen av situationen, social interaktion, symboler, att vi är aktiva samt nuet. Jag ska här 
kortfattat beskriva dessa fem element.  
 
5.1.1 Definitionen av situationen 
Om en person definierar en situation som verklig, så är den det enligt symbolisk 
interaktionism. Att en situation är verklig leder till att dess konsekvenser också är det. Ett 
exempel på detta är om man definierar glaset som halvfullt eller halvtomt. Hur man agerar är 
beroende av hur man definierar situationen. En situation utgörs av allt som är med i 
situationen, andra människor, hälsa, väder, humör och materiella omständigheter exempelvis. 
Människans beteende kan endast ses i förhållande till hela den rådande situationen. Den 
enskilde definierar hela situationen, både medvetet och omedvetet, och handlar sedan utifrån 
detta, både medvetet och omedvetet (Levin & Trost, 1999). I definitionen av boendestöd kan 
exempelvis de psykiska problemen, den formaliserade överenskommelsen och att det ofta är i 
någons hem vara delar som spelar in i definitionen. 
 
5.1.2 Social interaktion 
Ett socialt objekt är allt som vi varseblir, det kan vara en stol eller en väggfärg. Men om jag 
inte tänker på vad det är för väggfärg så blir inte färgen ett socialt objekt. På samma sätt så är 
personer i vår omgivning sociala objekt för oss oavsett om vi interagerar eller inte. Men 
sociala objekt är bara sociala objekt då de framträder, sociala objekt försvinner ur människors 
sociala sammanhang när föreställningsvärlden förändras, sen kan de komma tillbaka i annan 
form. Ta en stol som exempel, när jag sitter på en stol som gör att jag får ont i ryggen, så är 
det stolens betydelse. När jag sedan lutar mina fötter mot en stol så återinträder stolen som 
social symbol men i en annan betydelse. Även tystnad är ett socialt objekt, få saker betyder så 
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mycket som tystnad i en interaktion. Ett socialt objekt är dock inte alltid en symbol. Om ett 
barn som håller på att lära sig prata säger ett ord utan att veta vad det betyder, så är det för 
barnet ett socialt objekt men kan inte användas i ett socialt samspel (Levin & Trost, 1999). 
 
5.1.3 Symboler  
De vanligaste symbolerna är orden i vårt språk. Minspel och handlingar är också symboler 
och för att symbolerna ska ha mening måste de uppfattas på samma sätt av oss som av 
personen vi interagerar med. Symbolernas innebörd är beroende av situationen. Ta ordet fisk 
som exempel, det är ett ord som är en symbol i de flesta sammanhang. Men ordet fisk har inte 
samma innebörd i alla situationer. Är man ute på vildmarkstur så kan man tolka meningen av 
symbolen som fiskar som lever i våra vattendrag. Är du i en djuraffär så är meningen av 
symbolen kanske odlade små akvariefiskar. Symbolens mening är alltså beroende av 
situationen. Med hjälp av symboler tolkar människor interaktionen mellan sig själva och 
omvärlden (Levin & Trost, 1999).  
 
 
5.1.4 Vi är aktiva 
Människan är aktiv hela tiden genom sitt handlade. Denna aktivitet är en process, vi är 
föränderliga. Eftersom vi är aktiva är det svårt att veta vad den person vi interagerar med 
kommer att göra härnäst. För att kunna göra det måste vi kunna förstå hur han eller hon 
definierar situationen, att sätta sig in i hans eller hennes hela situation innebär att man har 
empati (Levin & Trost, 1999).  Mead (1995) menar att man ser på sig själv, mer eller mindre, 
som andra ser på en, och denna förmåga att sätta sig in i andras roller och attityder är grunden 
för empati.  
 
Socialarbetaren arbetar med förändringsprocesser genom att använda sig av sin empatiska 
förmåga. Genom att sätta sig in i andras roller och situationer får de verktyg till förändring 
(Levin & Trost, 1999). Det är detta som är grunden för boendestöd, att boendestödjaren är 
empatisk genom att sätta sig in i brukarens situation och förstå vem brukaren är, då detta är 
grunden för förändring enligt symbolisk interaktionism.  
 
Man kan faktiskt förutsäga vad personen kommer att göra härnäst, till en viss grad, detta 
eftersom vi genom vår interaktion uppfattar de normer som finns i samhället. I praktiken visar 
detta sig genom att vi har ett begränsat antal sätt att handla på, då normerna begränsar oss 
(Levin & Trost, 1999).  
 
5.1.5 Nuet 
Vi definierar situationen utifrån nuet, vi interagerar i nuet. Eftersom vi hela tiden förändras 
kan man inte se på något som givet förutom i just den stunden. Detta betyder inte att våra 
erfarenheter är glömda, de är integrerade i den pågående förändringen. Ett exempel är att man 
oftast lär sig läsa och skriva i skolan, men det betyder inte att vi slutat lära oss det i vuxen 
ålder utan det är en process som fortsätter (Levin & Trost, 1999).  
 
Ord som stadier, karriär och process används inom detta synsätt för att betona dynamiken i 
uppkomsten av sociala problem och sociala relationer. Sociala situationer, samhällen, 
identiteter och beteenden är alltid i en förändringsprocess (Månsson, 2002; Payne, 2002). 
 
När man tittar närmare på relationen som bildas mellan boendestödjare och brukare kan man 
använda sig av brukarnas sätt att definiera situationen för att förstå deras upplevelse. 
Definitionen och hur samspelet ser ut dem emellan är avgörande för hur relationen upplevs. 
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Man kan också använda sig av detta perspektiv för att analysera hur boendestödjarens 
förmåga till empati påverkar brukarnas upplevelser. För att bättre förstå upplevelserna kan 
man analysera det sociala samspel som pågår och bättre förstå hur boendestödet påverkar 
brukarnas syn på sig själv.  
  
 
5.2 Normaliseringsperspektiv 
 
Normalisering kan betraktas som ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Begreppet 
normalisering började användas i Skandinavien på 1950-talet och har sedan dess spridit sig 
till USA, Australien och Västeuropa. Olika inriktningar på normalisering har utkristalliserat 
sig och i Sverige har det vanliga ”Svenssonlivet” fått stå som modell för vad som är normalt 
(Mallander, Meeuwisse & Sunesson, 2003). Vad som är normalt och onormalt konstrueras av 
samhället. Begreppet normalitet varierar mellan olika kulturer, det som är normalt i Sverige är 
inte nödvändigtvis normalt i ett land i Afrika. Begreppet normalitet har därmed olika innebörd 
på grund av att människorna i dessa olika samhällen och kulturer har konstruerat begreppet 
utifrån olika förhållanden.  
 
En mycket stor del av människors vardagsliv består av vedertagna förhållanden och 
antaganden som de flesta delar. Det finns ett ”institutionellt tryck” på vad det är som är ett 
normalt liv. Detta blir extra tydligt när man tittar närmare på samhällets åtgärder, exempelvis 
tvångsvård, anpassade bostäder och anpassade arbetsförhållanden, i förhållande till människor 
som uppvisar avvikande beteende, som människor med psykisk problematik (Hansson & 
Svensson, 1998).  
 

Man kan urskilja tre olika typer av normalitet:  
1. Normalitet i betydelsen naturlighet. 
2. Normalitet i betydelsen vanlighet. 
3. Normalitet i betydelsen normenligt. 
 

Normalitet i betydelsen naturligt innebär att det normala är det som är i enlighet med sin natur. 
Denna mening av normalitet används oftast i biologiska sammanhang. Ett öga som klarar av 
att förmedla bilder till hjärnan fungerar normalt. Ett öga som inte klarar av det är å sin sida 
onormalt då det inte fungerar i överensstämmelse med sin natur (Hansson & Svensson, 1998). 
 
Normalitet i betydelsen vanlighet innebär att det mest frekventa är det normala. I början av 
1900-talet användes distriktsläkarens kunskaper om befolkningens hälsa i nationella 
sammanställningar och beräkningar. Genom undersökningar samlade man in fakta om 
befolkningens sociala liv, dessa data kartlades och antaganden om vad som var normalt växte 
fram. Denna statistiska vetenskap ledde fram till begreppet medelvärde. Medelvärdet är det 
typiska för den undersökta gruppen och började användas som norm (Piuva, 2005). 
 
Ett exempel på normalitet i betydelsen vanlighet är att i Sverige är det vanligast att åka bil 
eller kommunalt till sitt arbete. Om en person åker helikopter eller båt till sitt arbete är det 
onormalt i den bemärkelsen att det inte överensstämmer med det vanligaste sättet att ta sig till 
arbetet på (Hansson & Svensson, 1998).   
 
Normalitet i betydelsen normenlighet innebär att normal är att vara så som en norm beskriver 
att man bör vara. Denna kategori av normalitet bestod av två inriktningar när den kom till: 
den ena var den sociala idealismen som förespråkades av Auguste Comte och den andra var 
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den sociala eugeniken vars förespråkare var Frances Galton. Den sociala idealismen var först 
med att utöver medicinsk mening även innefatta intellektuella och moraliska funktioner i det 
normala. Comte menade att alla sociala fenomen kunde kopplas till ett önskvärt normalt läge. 
Hans linje innebar en strävan mot ett samhälle i normalt tillstånd. Galtons intresse låg inte i 
samhället utan i att förbättra individen. Eugenik kan beskrivas som en kombination av 
statistisk vetenskap och genetik. Denna speciella koppling ledde till tanken om att kunna 
förbättra framtiden. Den tanken i sin tur ledde till tvångssteriliseringen som utövades i Europa 
och USA under 1900-talets första hälft (Piuva, 2005). 
 
Exempel på normalitet i betydelsen normenligt är att man bör uppträda hövligt, svara på tilltal, 
betala för sig i affären och tycka att hundvalpar är söta. Bryter man mot någon av dessa 
normer är man onormal (Hansson & Svensson, 1998).   
 
Dessa tre innebörder av normalitet är åtskilda, genom att ett beteende kan anses vara normalt i 
en av dessa meningar men inte i en annan. Att fisa är exempelvis helt normalt enligt 
betydelsen naturlighet men onormalt i betydelsen normenligt (Hansson & Svensson, 1998). 
Normalitet i betydelsen vanligt och normenligt sammanfaller dock ofta.    
 
Normalisering är ett begrepp som använts inom socialt arbete under en lång tid. Det finns två 
olika sätt att arbeta med normalisering inom socialt arbete. Det ena när en person eller familj 
uppträder eller utsätter sig själv för beteende som är otillåtet, stötande eller farligt. Då strävar 
det sociala arbetet efter att göra dessa personers sätt att leva mer normenligt. Alltså att 
påverka personen till att vara mer normal i just den meningen. Det andra sättet är att göra det 
möjligt för personen att leva ett normalt liv, skälet till detta är ofta att personen bedöms sakna 
någon av de egenskaper som förmodas vara en förutsättning för normalitet. Man strävar då 
inte efter att ändra på personen utan att ändra på livet personen lever (Mallander, Meeuwisse 
& Sunesson, 2003). Boendestöd kan innehålla normaliseringsarbete av båda dessa slag.  
 
Normalisering som begrepp har främst använts inom omsorgen om utvecklingsstörda men 
även inom den psykiatriska vården. På 1970- och 1980-talet kunde man läsa i policydokument 
inom omsorgen att för att leva ett så normalt liv som möjligt ska man leva på ett strukturerat 
sätt utifrån dygnets olika faser, samt veckan, månadens och årets växlingar (Hansson & 
Svensson, 1998). Normalitet innebar även att ha ett vanligt arbete, en vanlig fritid samt en 
normal social samvaro (Piuva, 2005). 
 
De senaste decenniernas förändring av den psykiatriska vården har haft som målsättning att 
de psykiskt funktionshindrade ska integreras i samhället. Detta kan göras på två sätt, antingen 
anpassar man samhället till de funktionshindrade eller så anpassas de funktionshindrade till 
samhället, normaliseras. Det sistnämna alternativet måste sägas vara dominerande. Eftersom 
avvikande beteende kan leda till isolering och nedvärdering så anses det att personen med 
avvikande beteende blir hjälpt av att det avvikande osynliggörs och personen kan passera som 
normal (Hansson & Svensson, 1998). 
 
I Stockholms stads riktlinjer för boendestöd för psykiskt funktionshindrade står det att de ska 
sträva efter att brukaren ska utveckla ett så normalt liv som möjligt (Socialtjänsten, 2004).  
Normalitet är alltså ett av målen för boendestöd och därmed ständigt aktuellt. Normalitet i 
betydelsen vanlighet eller normenligt är sannolikt aktuellt i de flesta delar av boendestöd. Om 
man tittar på vilken praktisk hjälp brukarna får kan man utifrån detta perspektiv se vilken typ 
av normalitet hjälpen strävar efter. Även den hjälp som inte är lika tydlig, exempelvis den 
sociala kontrollen går att förstå utifrån detta perspektiv. Jag kommer inte att använda mig av 
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normalitet i betydelsen naturlighet i min analys då den betydelsen handlar om mer medicinsk 
normalitet, vilket inte är relevant i denna studie. 
 
Normalitet i betydelsen normenligt utvecklas i det sociala samspelet då normer är attityder 
som skapas genom interaktion.  
 
 
6. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenterar jag min empiri. Jag har valt att presentera min empiri med hjälp av 
oredigerade citat för att så oförvanskat som möjligt presentera intervjupersonernas utsagor. 
Då man i den fenomenologiska vetenskapsfilosofiska ansatsen menar att det viktigaste är att 
man beskriver snarare än förklarar är min presentation inspirerad av denna ansats (Kvale, 
1997).  
 
Förkortningen IP står för intervjuperson. […] betyder att jag har sammanfogat olika citat. För 
att säkra anonymiteten har jag tagit bort namn på platser, bolag, stadsdelens aktivitetshus samt 
boendestödjare. När det är citat som innehåller tal från mig är texten i fet stil. Björns citat är 
ibland i imperfekt, detta är för att hans tidigare boendestödjare har slutat.  
 
 
6.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
För att garantera intervjupersonernas anonymitet kommer jag inte presentera någon 
information kring dem som personer. Brukarna är mellan 40 och 65 år, de har haft boendestöd 
som insats mellan 1och12 år. Tre av intervjupersonerna har boendestöd en gång i veckan och 
den fjärde har boendestöd två gånger i veckan. Mötena med boendestödjarna brukar vara 
mellan 30 minuter och en och en halv timme. Jag har intervjuat två män och två kvinnor. Jag 
har valt att använda mig av fingerade namn, Björn, Benny, Agneta och Annefrid.  
 
 
 6.2 Aktiviteter som görs tillsammans med boendestödjaren 
 
Detta tema tillhandahåller svar på frågeställningen: Hur beskriver brukarna den hjälp de får av 
boendestöd? För att kartlägga vad boendestöd och brukarna gör när de ses har jag valt att 
kalla ett tema för aktiviteter som görs tillsammans med boendestödjaren. Under detta tema 
finns flera delteman som mer detaljerat klargör vad som händer under mötet mellan 
boendestödjare och brukare.  
 
6.2.1 Praktisk hjälp med hemmet 
I intervjuerna framkom att boendestödjaren på olika sätt hjälper till med praktiska saker i 
hemmet. Björn berättade att han brukar städa tillsammans med sin boendestödjare, de brukar 
dela på sysslorna.  
 

 Vi hjälps åt med städning. Jag brukar dammsuga och (namn på 
boendestödjare) han brukade diska och vi tog toaletten tillsammans. 
(Namn på boendestödjare) och jag gick till återvinningen och lade grejer 
där. 
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Agneta har flyttat och det gick bra att packa ner, men när uppackning skulle ske så upplevde 
hon att det inte fungerade. Då fick hon hjälp av sin boendestödjare att packa upp. 
Boendestödjaren har även hjälpt till att inhandla en tv och få den att fungera. Då brukaren 
slarvar med maten har hennes boendestödjare försökt stötta henne till att laga egen mat. 
 

Hon har försökt få igång att jag ska laga mat, inte slarva […] Sen har jag 
behövt flytta så hjälpte hon inte med att packa ner, men att packa upp. Det 
tog jättelång tid för mig. Det funkade liksom inte. Jag bara tittade på 
sakerna och det hände ingenting [...] behövde jag hjälp med att köpa ny 
dator. Då gick hon med mig och köpte den. Sen har hon hjälpt mig med att 
strula med den. 
 

Benny berättade att han tillsammans med sin boendestödjare brukade gå och handla samt 
städa hemma. 
 

Vi går och handlar, städar.  
 
Annefrid uppgav att hon inte behövde hjälp med praktiska saker i hemmet. För vissa brukare 
innebär inte boendestöd någon form av praktisk hjälp.  
 

Jag klarar ju städning och matlagning och sånt själv. Sånt klarar jag själv. 
 

 
Att brukarna får hjälp med att städa hemma, handla mat och andra praktiska saker kan tolkas 
som ett sätt att uppnå normalitet i betydelsen normenligt och vanlighet.  Då det är vanligast 
och även norm att man sköter sitt hem, handlar mat och packar upp sina ägodelar när man 
flyttat kan avvikelser från dessa ses som onormala. Normalisering i denna bemärkelse består 
av att ändra brukarnas beteenden. Annefrid uppgav att hon inte får praktisk hjälp i hemmet 
och att hon inte heller behöver det. Hon uppfattas troligtvis som normal både av 
boendestödjarna och av sig själv, vad gäller skötseln av sitt hem.  
 
6.2.2 Hjälp med vardagliga saker 
Annan hjälp som brukarna uppgav att de fick var även den praktisk och kopplad till 
vardagliga saker men inte till hemmet. Exempel på hjälp som brukarna uppgav är; att passa 
tider, betala räkningar, ringa samtal. Agneta berättade att hennes psykiska funktionshinder 
gjort att hon haft svårigheter med att ringa och att boendestöd då hjälp henne med det. 
 

Hon har ringt (namn på telebolag), när jag har tyckt att det är jobbigt 
att ringa. 
 

Annefrid berättade att hon har svårt att ta sig upp ur sängen på morgonen och att hon mår 
dåligt av det. Hennes boendestödjare ringer varje dag och kollar hur det går, ibland ringer de 
flera gånger. 
 

Ja, dom ringer ju varje dag. Sen kan dom ringa två gånger ibland också 
och höra hur det går. Det är ju bra. Jag hinner ju vakna innan men jag 
ligger kvar och väntar på att dom ska ringa. Och då blir det så att jag 
ligger kvar och så somnar jag om. Jag mår jättedåligt av det, att jag inte 
går upp. Det är inte bra, men jag vet inte hur jag ska göra. Vissa säger 
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ju att det bara är att gå upp, bara och bara, man måste ju känna för det 
också.  
 

Bennys boendestödjare hjälper honom med att passa tider och betala räkningar. 
 
Passa tider hos psykiatrikern, räkningar och så, dom är bra 
hemtjänstkillarna.  
 

 
Annefrid berättar att boendestödjarna ringer henne på morgnarna och stöttar henne i att kliva 
upp, att kliva upp ur sängen på morgonen kan sannolikt klassas som norm, då Annefrid inte 
arbetar på nätterna. Dessa stöttningssamtal strävar då efter att nå normalitet enligt betydelsen 
normenligt. Även Bennys utsaga kan tolkas som strävan mot normalitet i betydelsen 
normenligt, då det sannolikt är norm att betala räkningar i tid och hålla avtalade tider.  
 
6.2.3 Boendestödjaren är ett samtalsstöd 
Alla de intervjuade brukarna upplevde boendestöd som samtalsstöd. Björn menade att han 
behöver hjälp med att komma igång med saker i hemmet och att han har samtal med 
boendestödjaren som fungerar som stöttning. 
 

Jag är inte lat men jag behöver hjälp stöttning 
 

För Benny innebär samtalen en väckarklocka. Han menar att då han är ensam mycket går han 
omkring i sin egna lilla värld och glömmer bort saker som han borde göra. 

 
Vi träffas en gång i veckan och pratar, jag tycker det är jätteskönt att ha 
dom som kommer hem en gång i veckan och är som en väckarklocka. 
Man är ju ensam ganska mycket och så.  
 

Agnetas samtal med sin boendestödjare fyller en annan funktion, nämligen att hon ska få 
prata av sig. Hennes boendestödjare lyssnar på allt hon känner att hon behöver prata om. 
  

Först och främst är det att prata. Jag har pratat om allt möjligt. Hon 
har liksom varit en medmänniska som har lyssnat på mig. 
 

Annefrids samtal med sin boendestödjare handlar ofta om hur hon mår och om det är något 
hon behöver hjälp med. Annefrid upplever samtalen som stöd och omtanke. 
 

Ja vi sitter mest och pratar och sen om jag behöver någon hjälp. Ja, det 
är inte så mycket som vi gör, det är ett bra stöd att ha någon att prata 
med. Hon frågar hur man mår. 
 

 
Både Björns och Bennys samtal med sina boendestödjare kan tolkas som samtal som gör att 
de ”kommer på banan” igen. Genom samtalen påminns de om hur saker och ting ska vara och 
hur man ska göra dem. Genom interaktionen med boendestödjarna kommuniceras detta till 
brukarna och brukarna i sin tur tolkar boendestödjarens handlingar och skapar sig därmed en 
uppfattning om alternativa handlingssätt. 
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Då man skapar sin bild av sig själv utifrån hur andra ser på en, kan man förstå att samtalen 
upplevs som viktiga för brukarna. Genom att berätta hur man känner och tänker och sedan 
tolka den andres reaktion på det förstår man hur de ser på en. Då brukarna sannolikt är 
medvetna om att de har psykiska problem och att deras tankar och handlingar ibland är 
destruktiva, kan samtalen vara ett instrument som brukarna använder för att ”kontrollera” sig 
själva. Genom att berätta vad de tänker och vad de känner så kan de få vägledning genom 
boendestödjarens reaktion om de är på rätt spår eller inte. För att dessa samtal skall vara till 
hjälp för brukarna krävs att boendestödjaren handlar genom att sätta sig in i brukarens känslor, 
att stödjaren känner empati, för om boendestödjaren inte förmår detta kan han/hon inte heller 
förstå brukarens situation till fullo. Det är empatin och förståelsen för brukarens situation som 
ger verktyg till förändring.    
 
Annefrid uttrycker att hennes boendestödjare frågat hur hon mår. Vilket kan tolkas som 
omtanke. Samtalen kan också vara viktiga av den anledningen, att brukarna upplever det som 
att någon bryr sig om dem. Denna omtanke förmedlas till brukarna inte bara via språket utan 
även via andra symboler. I samtal kan man tänka sig att det kan handla om mimik, t.ex. 
sympatiserande nickningar. Brukarna kan även ha definierat situationen som omtanken som 
en del av uppdraget som boendestöd har, vilket skulle kunna betyda att brukarna inte upplever 
omtanken som genuin utan som en del av boendestödjarnas arbete.   
 
6.2.4 Boendestöd gör att brukarna får ett rikare socialt liv 
De flesta av brukarna uppgav att boendestöd hade lett till ett rikare socialt liv. Björn och hans 
boendestödjare brukar göra utflykter tillsammans, de promenerar, åker till stan och tittar på 
skivor och har ätit på restaurang. Ibland går de på fik och äter lunch. 
 

Vi tog promenader, åkte till stan, gick på (namn på servering) och drack 
kaffe och åt räkmacka. Vi gjorde allt möjligt. Så det var inte bara att vi 
höll till i hemmet. Utan vi träffades och åkte till stan också, kollade 
skivor. 
 

Agneta berättar att hon och hennes boendestödjare har gjort utflykter. Dessa möten med 
boendestödjaren gjorde stor skillnad i hennes liv då hon levt väldigt isolerad och endast haft 
kontakt med sina grannar.  
 

Sen har vi gjort utflykter. Och det är också något jag har saknat, jag har 
en tendens att sitta hemma […]  kunde inte gå på bio, inte fika, 
visserligen pratade jag med grannarna. Annars så var det inge mer […] 
Så då till en början, var vi också ute och fikade väldigt mycket. Och det 
var ju också ett steg för mig, för jag hade ju liksom suttit hemma. 
 

Annefrids boendestödjare har hjälp henne få fler sociala kontakter genom att följa med henne 
till stadsdelens aktivitetshus.  
 

Har boendestöd  bidragit till att du har mer sociala kontakter nu är du 
hade tidigare? 
Ja, jag tror det. Jojo det har dom nog, genom att man lär känna dom 
som går här. Så på det sättet har jag ju fått mera kontakter än vad jag 
hade innan. Och olika åldrar också. 
Om du inte hade haft boendestöd, skulle man kunna säga att du 
eventuellt hade fortsatt vara isolerad? 
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Jag hade nog tagit mig hit ändå, men det var en väldig hjälp att komma 
igång. Jag hade nog inte tagit mig hit lika ofta, jag hade nog inte känt 
att jag hade velat gå hit så ofta.  
 
 

Majoriteten av de intervjuade brukarna upplever att boendestöd bidrar till ett rikare socialt liv. 
För Björn och Agneta innebär utflykterna tillsammans med sina boendestödjare att de har ett 
rikare socialt liv än tidigare. Agneta berättar att hon var isolerad innan hon fick boendestöd. 
Att hon gör utflykter tillsammans med sin boendestödjare ingår i hennes definition av 
situationen som mindre isolerad än tidigare. Att inte kunna gå ut själv kan sannolikt inte 
klassas som normalt vare sig ur vanlighets eller normativ synpunkt och därmed är 
boendestödjarnas arbete normaliserande. 
 
Annefrid menar att genom att boendestöd hjälpt henne till aktivitetshuset så har hon fått ett 
rikare socialt liv. Att få spendera tid med andra som är i samma situation som henne själv kan 
påverka hennes självbild.  Det kan påverka på ett positivt sätt då hon ser att hon inte är ensam 
om att vara psykiskt funktionshindrad. Genom att tolka de andra brukarnas handlingar skapar 
hon sig en uppfattning hur de uppfattar henne, och förhoppningsvis leder det till en känsla av 
sammanhang för henne. Men det kan även påverka hennes självbild på ett negativt sätt. Om 
hon upplever de andra brukarna som sjukare än henne själv och kopplar samman det med att 
det är boendestöd som hjälpt henne dit, så kan hon tolka detta som att boendestödjarna ser 
henne som lika sjuk som de andra brukarna. Hennes reaktion på den tolkning kan då bli att 
hon själv anser sig sjukare än vad hon gjorde innan.  
 
De aktiviteter som Björn beskrivit att han gör tillsammans med sin boendestödjare är även det 
en form av normalisering, detta då ett visst mått av socialt liv ingår i begreppet normalt liv. 
Det kan även tänkas att Björn inte är beroende av sin boendestödjare för att ha ett normalt 
socialt liv. Detta blir då inte normaliseringsarbete, eftersom Björn då är normal vad gäller sitt 
sociala liv. 
 
6.2.5 Resultaten i jämförelse med tidigare forskning 
Mina resultat gällande den praktiska hjälpen brukarna får i hemmet går i linje med den 
tidigare forskningen. De resultat som gäller praktisk hjälp med vardagliga saker har inte 
berörts i den forskning jag funnit. Att samtal är en viktig del av boendestödet återfinns i den 
tidigare forskningen. Även vikten av den sociala delen av boendestödet bekräftas av den 
tidigare forskningen.  
 
 
6.3 Upplevelsen av social kontroll 
 
Detta tema tillhandahåller svar till frågeställningen: Hur beskriver brukarna den hjälp de får 
av boendestöd? Då samtliga brukare upplevde att boendestöd har en kontrollfunktion och 
samtliga var positiva till att det är någon som ”håller ett öga” tolkar jag det som att de ser 
denna kontroll som en del av hjälpen de får av boendestöd. 
 
6.3.1 Boendestöd har även en kontrollfunktion 
Alla de intervjuade brukarna uppgav att boendestöd även har en kontrollerande funktion. 
Denna kontroll består av att boendestöd ”håller ett öga” på hur brukarna beter sig, att de 
är ”ordentliga”, men också att det är någon som uppmärksammar om de blir sämre. Björn 
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berättar att han brukar kalla boendestödjare för ”vaktare” och ”samhällets långa arm”. Han 
menar att det ingår i deras uppgift att se till så att han beter sig som man bör. 
 

Jag kallar dom för vaktare. För det är någon slags vaktare i samhället. 
Hålla koll på att folk beter sig som man ska, att dom är ordentliga […] 
De är samhällets långa arm. 
 

Agneta upplever att boendestöd håller koll på henne ifall hon insjuknar i en psykos. 
 

Men att det är någon som håller koll på mig.  
 

Annefrid upplever det som en kontroll att hennes boendestödjare ringer och kollar hur det går 
för henne på morgnarna. 
 

Kontroll, du menar om man kontrollerar. Jag känner ju det nu när 
(namn på boendestödjare) ringer och kollar. 
 

Benny menar att boendestödjaren försöker se hur han mår och att de säger till när det är 
något han inte sköter som han ska. 
 

Dom kikar ju på mig såklart, dom försöker ju se hur det är ställt och 
dom säger ju till och sådär. 

 
 
Denna känsla av kontroll påverkar sannolikt brukarnas självbild, då man ser på sig själv mer 
eller mindre som andra ser på en. Om brukarna upplever att andra anser att de behöver ”kollas 
upp” då och då, påverkar detta deras bild av sig själva. Brukarna definierar troligtvis 
situationen som sådan att en person som behöver kontrolleras är, i det här fallet, någon som 
inte helt kan ta tillvara på sig själv.  
 
Att brukarna upplever det som kontroll och inte bara som vanlig omtanke är beroende av 
definitionen av situationen. Hade det varit en familjemedlem som tittade in ibland så hade det 
troligtvis känts som omtanke och inte kontroll, åtminstone inte av ”samhällets långa arm” som 
Björn uttryckte det. Ett annat exempel är om brukaren inte varit psykiskt funktionshindrad så 
är det möjligt att samma handling hade uppfattats som omtanke, men eftersom 
funktionshindret är en del av definitionen av situationen så har det sannolikt betydelse i 
sammanhanget. 
 
 
6.3.2 Kontrollen upplevs som positiv av brukarna 
Det är intressant att notera att alla brukarna trots allt upplevde kontrollen som positiv. Björn 
vill vara en ”ordentlig” människa som beter sig som man ska därför gör det inte honom något 
att boendestödjarna har en kontrollerande funktion. 
 

Jag vill vara en ordentlig människa så det gör inte mig någonting om 
dom kommer och vaktar mig.  
 

Agneta upplever det som en stor trygghet att det är någon som hon träffar regelbundet. Så att 
det är någon som märker om hon blir sämre. 
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Det som jag har tyckt har varit så bra med att träffa någon regelbundet 
det är att det har varit en person, nu när jag bor själv, en person som 
ser om jag börjar må sämre […] det känns tryggt.  
 

Annefrid och Benny upplever att det känns bra att det är någon som ser om de börjar må 
sämre. 

Känns det bra eller känns det dåligt att det är någon som har den 
typen av insyn? 
Annefrid: Dom känner ju en och ser om man mår sämre eller så.  
 
Upplever du det som jobbigt eller som bra?  
Benny: Som bra naturligtvis. 

 
 
Brukarnas känsla av att denna kontroll är positiv har de skapat genom tolkningar av sin 
omvärld. Boendestöd har i dessa fall interagerat med brukarna på ett sådant vis att de upplever 
denna kontroll som en trygghet snarare än obehaglig övervakning. Troligtvis är 
boendestödjarnas empati viktig i detta sammanhang. Om boendestödjarna förmår känna 
empati för brukarnas upplevelse av kontrollen bidrar det till hur samspelet dem emellan ser ut.  
 
Om brukarna insjuknar och det inte finns någon i deras närhet som skulle uppmärksamma 
detta kan det exempelvis leda till framför allt lidande, men också ytterligare isolering, misär 
och kanske till och med hemlöshet. Därför ligger det i brukarnas intresse att någon 
uppmärksammar när deras beteende blir mer onormalt i betydelsen vanlighet och normenligt. 
Detta kan förklara att brukarna uppfattar kontrollen som positiv.  
 
6.3.3 Resultaten i jämförelse med tidigare forskning  
Mina resultat skiljer sig på denna punkt från den tidigare forskning jag funnit. Resultaten i 
tidigare forskning visar att vissa av brukarna känner att boendestödjarna varit för närgångna 
och att den sociala kontrollen känns som intrång i deras liv, dessa resultat går inte att återfinna 
i denna studie. Brukarna som intervjuats i denna studie upplever det som positivt att någon 
har insyn i deras liv.  
 
 
6.4 Upplevelse av delaktighet i beslut samt av tidsbegränsningen 
 
Detta tema ger svar på frågeställningen om brukarna upplever att den hjälp de får är anpassad 
till deras behov? 
 
6.4.1 Upplevelse av tidsbegränsningen  
De flesta av de intervjuade brukarna hade inga åsikter kring boendestödes tidsbegränsning. 
Agneta uppgav dock att tiden hon har tillsammans med sin boendestödjare är för kort och att 
den gör att hon inte får stöttning med hemmet i den utsträckning som hon upplever behövs.  
 

Det är ju det att tiden är kort. Det jag får hjälp med nu, det är ju 
promenader, gå ut och fika, det vill jag ju också göra, men jag har ju 
hört att det finns dom som har satt upp som mål att nu ska det ske 
städning. Och det skulle jag nog behöva kanske lite mer, men samtidigt 
så vill jag inte vara utan den andra biten heller. Den är också jätteviktig. 
Jag mår bättre av den här stunden vi haft varje vecka. 
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Anledningen till att brukaren upplever detta som ett problem är troligtvis att hon vet att det 
inte är bra att inte underhålla hemmet och eventuellt att hon mår sämre eller inte trivs när det 
är stökigt. Här är det sannolikt två olika tolkningar som har gjorts, hon har dels uppfattat att 
hennes boende inte är välstädat. Den andra tolkningen hon har gjort är att detta är ett problem. 
Att hennes hem inte är välstädat kan hon själv ha insett när hon har definierat situationen, när 
sedan hennes boendestödjare kom hem till henne och tolkat hennes handlingar så förstärks 
hennes uppfattning att det inte är bra. 
 
Då det står i Stockholm stads riktlinjer för boendestöd att de ska arbeta för att personen ska 
kunna leva så självständigt som möjligt, kan tidsbegränsningen uppfattas som ett steg i den 
riktningen och ett liv utan boendestöd är närmare ett normalt liv än ett liv med boendestöd. I 
detta fall gäller det normalitet i betydelsen normenligt och vanligt, detta då det sannolikt inte 
är varken vanligt eller enligt norm att ha boendestöd. Å andra sidan kan tidsbegränsningen ha 
motsatt effekt och bidra till att Agneta har kvar sitt psykiska funktionshinder och då 
motverkar boendestödet normalisering. 
 
6.4.2 Brukarna känner sig delaktiga i planeringen 
Alla fyra brukarna uppgav att de kände sig delaktiga i planeringen av vad boendestödet ska 
innehålla. Vissa av brukarna gör detaljerade planer tillsammans med sin boendestödjare, 
medan andra gör mer löst sammanställda planeringar. Björn och hans boendestödjare gör en 
samarbetsplan. 
 

Vi går igenom samarbetsplan och sådär, resonerar om saker. 
 

Agneta och hennes boendestödjare sätter upp mål varje termin. 
 

Vi har satt upp mål och då har ju hon frågat mig om det är något annat 
än tidigare. Som den här terminen ändrade jag lite så att hon kommer 
hem till mig, för jag börjar komma efter hemma. 
 

Annefrid och hennes boendestödjare samtalar kring vad de ska göra i samband med att 
beslutet om boendestöd förlängs.  
 

Dom kommer hem och så frågar dom om det är bra som det är eller om 
jag vill ändra på något. Då kan man ta upp det. 
 

Benny och hans boendestödjare gör noggranna planeringar av vad som ska göras varje vecka 
som de sedan skriver under båda två. 
 

Vi gör ju planering en gång i halvåret, vecko, nej månadsplanering. En 
gång i veckan så, en gång i veckan så, en gång i veckan så och så 
brukar vi då sätta dit autografer på att vi har bestämt det, jag och 
hemtjänsten.  

 
 
Genom interagering mellan boendestödjaren och brukaren blir det tydligt om 
boendestödjarens och brukarens uppfattningar kring vad som behöver göras stämmer.  
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Genom ömsesidigheten i samspelet når de ett beslut. Att kalla detta beslut för exempelvis 
samarbetsplan ger beslutet en ny innebörd, ordet samarbetsplan är en symbol för någonting 
annat än bara ett beslut. En samarbetsplan tyder på att ett samarbete ska ske, de ska arbeta 
tillsammans mot ett mål. På samma sätt är signaturerna som Benny berättar om ett sätt att 
göra detta beslut till ett avtal. Ett avtal kan vara en symbol för exempelvis skyldigheter och 
ansvar, vilket ett beslut inte behöver vara. Det är brukarnas definition av situationen som 
tillsammans med samspelet med boendestödjaren som avgör vilket innebörd som läggs i 
beslutet de har fattat. 
 
För att de ska kunna komma fram till en kompromiss krävs en ömsesidighet i samspelet. Det 
krävs även att både brukaren och boendestödjaren är empatiska för den andres situation. De 
måste båda kunna leva sig in i den andres situation och förstå den.  
 
Alla de intervjuade brukarna upplever att de är delaktiga i planeringen av boendestödet. Då 
det för vuxna, friska människor är vanligast och normenligt att man själv har 
bestämmanderätten i sitt liv kan delaktigheten ses som ett led i normaliseringen av brukarna. 
De vuxna som är undantagna detta är exempelvis de som vårdas enligt tvångslagarna LVM, 
lagen om vård av missbrukare, samt LPT, lagen om psykisk tvångsvård samt de som avtjänar 
fängelsestraff. 
 
6.4.3 Resultaten i jämförelse med tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visade att vissa brukare anser sig få för mycket hjälp med 
städningen och för lite tid till samtal. I min studie är brukarna nöjda med den hjälp de får i 
hemmet eller så anser de sig få för lite hjälp med hemmet, men vill inte minska på tiden som 
finns till samtal. Om brukarna kände sig delaktiga i planeringen av boendestödet finns inte 
med i den tidigare forskning jag funnit.  
 
 
6.5 Relation till boendestödjaren 
 
Detta tema ger svar på frågeställningen: Hur beskriver brukarna relationen mellan dem och 
deras boendestödjare? 
 
6.5.1 Vänskaplig utan förbehåll 
Alla fyra brukarna uppgav att relationen till boendestödjaren kan beskrivas som vänskaplig.  
Vissa av brukarna uppgav att de är vänner med sina boendestödjare, medan andra uppgav att 
relationen är vänskaplig men att de inte är riktiga vänner. Björn menar att man blir vän med 
sin boendestödjare. 
 

Man blir ju kompisar. 
 

Björn jämförde även relationen till sin boendestödjare med relationen till ett syskon. 
 

Ja, det är som en brorsa. Ja, en brorsa. Det är väldigt enkla kontakter, 
inga svårigheter, vi förstår varandra när vi pratar. Alla vet vad vi ska 
göra och ingen resonerar kring politik. 
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Björn har tillsynes inte några svårigheter med att riktig vänskap kan uppstå tillsammans med 
boendestödjare. Han kan tänkas ha bildat sig den uppfattningen i sin interaktion med sin 
boendestödjare, men också med andra människor i sin närhet.  
 
6.5.2 Vänskaplig med förbehåll 
Vissa brukare har förbehåll och markerar att de vet att det inte är vanlig vänskap. Agneta 
säger att det känns som att träffa en vän men att hon vet att det inte är det, hon har då tolkat 
samspelet med sin boendestödjare som liknande det med en vän. Men då hon vet att 
boendestödjaren är där för att arbeta så upplever hon att det utesluter ”riktig” vänskap.   
 

Det känns som att jag träffar en vän, men inte en riktig kompis, det vet 
jag att det inte är […] Visserligen har hon varit som en kompis men hon 
har ett annat ansvar. Jag vet att hon inte är min kompis utan hon 
kommer för att göra sitt jobb. 
 

Annefrid tycker att det känns som en vänskap eftersom hon kan prata om allt med sin 
boendestödjare. 
 

Man skulle kunna jämföra den med en kompis kanske. I och med att man 
kan prata och ta upp vad man vill.  
 

Benny menar att relationen mellan honom och hans boendestödjare är vänskaplig, men han 
håller ändå lite avstånd så att han inte blir för beroende. 
 

Vänskaplig, och så öppen som möjligt, men det är rätt svårt när man 
bara ses en gång i veckan. Man måste hålla lite avstånd till människor 
så att man vet att man kan skiljas. 
 

Benny jämför relationen han har till sin boendestödjare med den han har med sin psykiatriker.  
 

Men om du skulle likna relationen med din boendestödjare med någon 
annan relation, vilken relation skulle det vara då? 
Jag tror dom är ganska lika psykiatrikern. 

 
 

Agneta menar att det är en skillnad i ansvar mellan en vän och boendestödjaren. Hon menar 
att boendestödjaren har större ansvar än en ”vanlig” vän. Hennes definition är att det är en 
formaliserad vänskap som ställer andra krav på boendestödjaren än vad som skulle 
förekomma i en ”vanlig” vänskap.  
 
Benny har tillsynes uppfattningen att vänskap är beroende av hur ofta man ses. Denna 
uppfattning skulle kunna förmedlas till honom exempelvis om han mötte en person på stan 
som han har varit vän med tidigare men som han inte träffat på länge, och som vid detta möte 
inte känns som en vän längre. Hans definition av situationen leder till hans inställning. Han 
verkar också uppleva att vänskap är beroende av om den kan upphöra eller inte. Han menar 
att man måste hålla avstånd till dom som man vet kan försvinna, även detta är hans tolkning 
av situationen. Bennys definition av relationen som lik den med psykiatrikern kan tolkas som 
att han upplever att de båda är kunniga inom psykiatri. Å andra sidan har Benny flera gånger 
kallat boendestödjarna för hemtjänsten, vilket skulle kunna tolkas som att han är osäker på 
vilken typ av relation de har.  
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Att alla de intervjuade brukarna upplever relationen som vänskaplig med eller utan förbehåll 
kan tolkas som att de alla upplever att boendestödjarna har empati. De känner att de kan tala 
om allt och att boendestödjaren, genom att sätta sig in i deras situation, förstår dem.  
 
Alla brukarna uppgav att relationen till boendestödjare än vänskaplig men ett par av brukarna 
beskrev att relationen har vissa förbehåll. Mötet med boendestödjaren känns som att möta en 
vän.  

 
6.5.3 Resultaten i jämförelse med tidigare forskning 
I den tidigare forskningen kan man läsa att vissa av brukarna upplever relationen som 
informell, familjär och vänskaplig. Vidare kan man läsa att andra brukare upplever relationen 
som ytlig. Mina resultat visar på att brukarna upplever relationen som vänskaplig men med 
vissa förbehåll, vilket alltså går delvis i linje med den tidigare forskningen.  
 
 
7. Sammanfattning och Slutdiskussion 
  
I detta kapitel kommer en sammanfattning av resultaten, kort diskussion kring den valda 
metoden samt avslutningsvis förslag till framtida forskning.  
 
7.1 Hur beskriver brukarna den hjälp de får av boendestöd? 
 
Majoriteten av de intervjuade brukarna upplever att de får hjälp med praktiska saker i hemmet 
såsom städning, handling och matlagning. De anser sig även få hjälp med vardagliga saker 
såsom att passa tider, betala räkningar, ringa samtal och ta sig upp ur sängen på morgnarna. 
Samtliga brukare uttrycker att boendestöd hjälper dem genom samtal och stöttning.  
 
Hälften av brukarna upplever sig ha ett rikare socialt liv då de tillsammans med sin 
boendestödjare gör utflykter. En brukare upplevde att boendestöd stöttat honom/henne till att 
börja spendera tid på stadsdelens aktivitetshus. Även dessa resultat går i linje med den 
tidigare forskningen samt med riktlinjerna och kan därför också sannolikt antas vara en viktig 
del av boendestödet. Att två av brukarna inte upplevde att boendestöd bidrar till ett rikare 
socialt liv kan peka på den flexibilitet hos boendestödjarna som framkommit i intervjuerna. 
Det står i riktlinjerna att boendestöd ska verka för ett rikare socialt liv, men de ska samtidigt 
vara flexibla. Dessa brukare har kanske ett fungerande socialt liv utan boendestöds hjälp, 
vilket boendestödjarna har uppfattat. 
 
Alla de intervjuade brukarna vittnar om att boendestöd innebär en social kontroll. Kontrollen 
innebär att det är någon som säger till om de beter sig konstigt, men också någon som känner 
dem väl och som har insyn i deras liv och som märker om de börjar må sämre. Samtliga 
brukare upplevde denna sociala kontroll som positiv. I den tidigare forskningen fanns resultat 
som pekade på att brukare upplever denna kontroll som negativ. Att denna studies resultat är 
så olikt den tidigare forskningen kan man spekulera kring orsakerna till. En orsak skulle 
kunna vara hur boendestödjarna är som personer.  
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7.2 Upplever brukarna att den hjälp de får är anpassad till deras behov? 
 
En av de intervjuade brukarna upplever att hon skulle vilja ha mer hjälp med hemmet, men att 
tiden inte räcker till. Att denna brukare upplever tiden som knapp kan vara en del av en plan 
då boendestöd ska arbeta för att bli överflödiga. Det kan dock också vara en brist i 
kommunikationen mellan brukare, boendestöd samt biståndshandläggaren. 
 
Ingen av de övriga brukarna upplevde att de saknade någon hjälp eller fick för mycket hjälp. 
Alla intervjupersonerna upplever att de är delaktiga i planeringen av boendestödet och att de 
kan göra ändringar i upplägget om de vill. Eftersom flertalet brukare inte uppgav att de ville 
ha mer eller mindre hjälp och då de själva varit med och bestämt så tolkar jag det som att de 
är nöjda med den hjälp de får. 
 
 
7.3 Hur beskriver brukarna relationen mellan dem och deras 

boendestödjare? 
 
Alla intervjupersonerna beskrev relationen som vänskaplig. Två av brukarna uttryckte dock 
vissa förbehåll. Den ena intervjupersonen berättade att även om det kändes som att träffa en 
vän så upplevde hon att boendestödjaren har ett annat ansvar än en vän, att hon var där för att 
arbeta. Benny jämförde relationen mellan honom och boendestödjaren med relationen han har 
med sin psykiatriker.  
 
Brukarnas upplevelser tyder på att relationen mellan brukare och boendestödjare kan se ut på 
olika sätt. Detta resultat styrks av den tidigare forskning som presenterats. Jag anser att detta 
resultat är en spegling av relationer i allmänhet. Man får inte en nära och vänskaplig relation 
med alla man träffar utan relationer ser olika ut. Man kan i mina resultat även se att det finns 
två sidor av relationen, den kan upplevas som både vänskaplig och vänskaplig med vissa 
förbehåll.  
 
 
7.4 Metoddiskussion 
 
Hade jag hade valt att göra en kvantitativ studie hade jag fått bredare bild av hur fler brukare 
upplever boendestöd. Jag hade dock inte fått samma nyanserade bild av exempelvis relationen. 
När jag gjorde praktik på stadsdelens aktivitetshus var det vid två tillfällen aktuellt med 
enkäter som skulle fyllas i av brukarna. Vid dessa tillfällen hjälpte jag flera brukare att fylla i 
då de själv inte kan svenska så bra. Den upplevelsen gjorde mig ännu säkrare på att det inte 
var ett lämpligt sätt för denna studie. Min iakttagelse var att de flesta inte besvarade frågorna 
utifrån sig själva utan de besvarade frågorna så som de tror att andra känner. För att undvika 
detta valde jag att använda mig av kvalitativ metod. En kombination av både kvalitativ och 
kvantitativ hade varit ett alternativ. Frågeställningen vilken hjälp brukarna får hade troligtvis 
gått att besvara med en enkät. Sedan hade man kunnat ha djupare intervjuer med ett urval för 
att se om de är nöjda med hjälpen och hur de upplever relationen.  
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7.5 Förslag till framtida forskning och slutkommentar 
 
Min ursprungliga tanke var att intervjua socialpsykiatriska biståndshandläggare, 
boendestödjare samt brukare och sedan jämföra deras upplevelser av vad boendestöd är. Det 
skulle vara intressant att se om biståndshandläggaren verkligen vet vad det är för insats dom 
beställer och om brukarna verkligen är medvetna om vad det är för insats dom tackar ja till. 
Denna idé var för stor för en c-uppsats, men jag skulle gärna se att en sådan studie gjordes. 
Det skulle också vara intressant med en rikstäckande studie där man tittar närmare på vad det 
är som ingår i boendestöd. Har psykiskt funktionshindrade bättre möjligheter i vissa delar av 
landet eller ser boendestödet lika ut i hela Sverige?  
 
Slutligen så tycker jag att det överhuvudtaget är stor brist på forskning som presenterar 
brukarnas sida av saken, det är dem det gäller och därför ska deras upplevelser och åsikter tas 
på största allvar.  
 
Denna studies resultat visar att brukarna är nöjda med den hjälp de får av boendestödjaren och 
att relationen dem emellan kanske inte alltid är vänskap, men den är i alla fall vänskaplig. 
Utifrån resultaten jag fått drar jag slutsatsen att det måste var väldigt jobbigt att ha ett 
avvikande beteende, så jobbigt att till och med social kontroll upplevs som positiv. Jag skrev i 
inledning att jag skulle ha svårt att acceptera den typ av hjälp som boendestödet erbjuder, men 
jag inser nu att jag sannolikt inte kan uttala mig om det förrän jag själv varit den som ansetts 
onormal.  
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Bilaga 1. Förfrågan till intervju 
 
Stockholm 2007-03-26 
 
Hej 
 
Jag heter Anna studerar till socionom på Socialhögskolan i Stockholm. 
Jag läser nu sista terminen och ska då skriva en uppsats kring 
socialpsykiatriskt boendestöd.  
 
Jag skulle gärna intervjua dig om vilken hjälp du får och hur du 
upplever det. Intervjun kommer att spelas in med bandspelare för att 
jag ska kunna komma ihåg vad som sagts. Ditt namn, ålder eller kön 
kommer inte vara med i uppsatsen. 
 
Jag har tänkt genomföra intervjun på träfflokalen Portis, men om 
något annat passar dig bättre så säg till.  
 
Tack på förhand!  
 
Anna Ulestig 
 
 
 
Vi ska ses den  ________________  
 
 
Klockan   ________________  
 
 
På  _________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
Förklara uppsatsen syfte och användandet av bandspelare. Har i.p. några 
frågor? 
 
Varför har du boendestöd? 
 
Hur länge har du haft boendestöd? 
 
Hur ofta har du boendestöd? 
 
Hur länge varar boendestödet när ni ses? 
 
Vad gör du tillsammans med boendestödjarna? 
 
Skulle du vilja att boendestöd hjälpte dig med något ytterliggare? 
Om ja, har du bett om den hjälpen? 
Om ja, vilket svar fick du? 
 
Tycker du att boendestödjarna hjälper dig för mycket? 
Om ja, med vad?  
 
På vilket sätt hjälper det dom gör dig? 
 
Hur skulle ditt liv se ut utan boendestöd? 
 
Har boendestöd bidragit till att du har mer sociala kontakter?  
 
Hur skulle du beskriva din relation till boendestödjarna? 
 
Är boendestöd viktigt för dig? 
Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte? 
 
 
Har du något du vill ta upp eller någon fråga innan vi avslutar? 
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