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Sammanfattning
Boendestöd för missbrukare och psykiskt funktionshindrade En undersökning av skälen till att insatserna skiljer sig åt
Boendestöd är en framgångsfaktor i arbetet med att stötta utsatta grupper med att klara ett eget
boende inte minst för missbrukare. Det här är en jämförande studie baserad på intervjuer med
sex boendestödjare som arbetar med missbrukare och sex boendestödjare som arbetar med
psykiskt funktionshindrade. Syftet är att undersöka boendestödjarnas uppfattningar om sitt
arbete och deras upplevelser av vad arbetet innehåller. Varför är det vanligt med olika
organisationer för missbruk och psykiskt funktionshinder? Vad är det som rättfärdigar
indelningen i de två grupperna och vad blir konsekvenserna för brukarna och för de
professionella som arbetar med boendestöd för grupperna? Resultatet är analyserat med
tidigare forskning kring boende och stöd, forskning om professioner framväxt och teorier om
socialkonstruktivism. Resultatet visar att kategoriseringen kan ha med vilket fokus
boendestödet får och att boendestöd för missbrukare inriktas mot att missbrukaren skall klara
sitt eget boende utan att vräkas. Dessutom finns det ett indirekt tvång inbyggt i boendestödet
för missbrukare vilket inte återfinns i arbetet med de psykiskt funktionshindrade.
Avslutningsvis är det möjligt att peka på att indelningen medför betydande konsekvenser för
missbrukarna i jämförelse med övriga psykiskt funktionshindrade även om grunden för
beslutet kring kategoriseringen är osäker.
Nyckelord: Boendestöd, Bostad först, Socialkonstruktivism, Professionsforskning

Summary
Daily life support for addicts and for mentally disabled
– A study about the reason why the treatment differs
Ragnar Östermark
Daily life support is a key success factor in efforts to support vulnerable groups in managing
their own living and this is certainly true for addicts. This is a comparative study based on
interviews with six daily supporters who work with addicts and six daily supporters who are
working with mentally disabled clients. The purpose is to examine their experiences and their
perceptions of what the work contains. What justifies the separation of the two groups and
what are the consequences for the clients and for the professionals who work with daily life
support for the two groups? The result is analyzed with earlier research in the area of daily life
support, research concerning the development of professions and theories of social
constructivism. The result shows that the categorization may has to do with the focus of the
work with living support and that the daily living support for addicts often is directed towards
the addicts ability to manage their own accommodation without risking the tenants to be
evicted. In addition, the categorization implicates for addicts in terms of the existence of an
indirect constraint embedded in the work of daily life support for addicts which is not found
in the work of the mentally ill clients. Finally, it is possible to point to a significant difference
in terms of consequences for the addicts in relation to the mentally ill group even if the base
for the decision of categorization may be uncertain.
Keywords: Daily life support, Housing Support, Housing First, Social Constructivism,
defining professions
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1 Inledning – Varför en uppsats om boendestöd?
År 2011 tillsätter regeringen en speciell hemlöshetssamordare och frågan om hemlöshet för
utsatta grupper sätts på agendan. ”Housing First” eller ”Bostad först” lyfts fram som ett
alternativ till boendekedjor. Inte för att boendekedjor i sig skulle vara dåliga utan främst av
skälet att boendet oavsett problematik alltid är en viktig del av klienternas liv. I en rapport
från Socialstyrelsen pekas det på behovet och vikten av boendestöd för att boendet skall
fungera (Denvall m.fl., 2011; Socialstyrelsen, 2009). Vad ”Housing First” konkret innehåller
för arbetsmetoder är enligt Denvall m.fl. (2011) svårt att definiera men det påpekas att
boendestöd är en viktig del i arbetet. Begreppet ”Housing First ”är hämtat från internationell
forskning, främst ifrån USA, där man konstaterar att det förefaller mer gynnsamt för hemlösa
att få en lägenhet direkt istället för att låta de hemlösa passera genom en boendekedja som
liknar den som nämnts inledningsvis (a.a.).
Denvall m.fl. (2011) ställer den viktiga frågan om vilka arbetsmetoder boendestöd egentligen
bygger på? Oavsett om personer som behöver boende och stöd erbjuds insatser i form av
kommunkontrakt, i en boendekedja eller via Housing First nämns alltid boendestödjarna
(Denvall m.fl., 2011; Socialstyrelsen, 2009). Metoden boendestöd är hämtad ifrån
socialpsykiatrin men det saknas såväl svensk som internationell forskning om effekterna av
boendestöd på målgruppen missbrukare (Piuva, 2010). Det har med tiden blivit tydligt att en
undersökning av upplevelsen kring yrkesrollen som boendestödjare kan tillföra något som
saknas. Vad menar boendestödjarna själva när de använder sig av begreppet? Den här
uppsatsen handlar om bondestöd för missbrukare. Men den handlar också om boendestöd för
psykiskt funktionshindrade och är ett försök att för egen del förstå vad boendestödjare som
arbetar med den ena eller den andra målgruppen gör och på vilka grunder de arbetar som de
gör. På vilket sätt skiljer sig arbetet med missbrukare ifrån boendestöd för psykiskt
funktionshindrade och på vilka grunder gör vi skillnad mellan missbruk och psykiska
funktionshinder?

1.1 Val av problem
Varför finns det olika boendestödsorganisationer för missbruk och psykisk sjukdom? Vad får
särskiljandet för konsekvenser för missbrukarna och för de professionella som arbetar med
boendestöd för missbrukare?
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur begreppet boendestöd beskrivs och
uppfattas av personal som arbetar med boendestöd. I syftet ingår att undersöka och analysera
om det finns något samband mellan hur målgrupp och yrkesroll definieras.
Frågeställningar: Finns det ett samband mellan hur en klient konstrueras och konstruktionen
av en ny yrkesgrupp? Hur beskriver man den målgrupp man arbetar med? Hur beskriver man
sin roll? Vad får de professionellas uppfattning om sitt arbete för konsekvenser för
målgruppen?

1.3 Uppsatsens struktur
Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund (kapitel 2) där boendestödet definieras. Vad
beror det på att det finns boendestöd? Hur har yrket boendestödjare utvecklats och slutligen
hur ser det ut idag? Därefter följer ett avsnitt om forskning kring boende och stöd samt
professionsforskning (kapitel 3). Avsnittet är tänkt att bilda en teoretisk grund och motiverar
boendestöd utifrån nationella och internationella exempel på stöd och boende och för att
skapa en idé kring hur det går att tänka kring yrkesrollen används professionsforskning.
Därefter följer avsnittet teoretiska utgångspunkter (kapitel 4) som bygger på
socialkonstruktivism. Avsnittet inleds med en diskussion kring hur synsättet kring sociala
konstruktioner kan motiveras och därefter följer en översikt av teori och forskning på
området.
I kapitel 5 behandlas metodval vilket inledningsvis beskrivs och förklaras med en
metodbeskrivning och etiska hänsynstagande.
Avslutningsvis följer resultatredovisning och analys (kapitel 6). Uppsatsen avslutas med
metod- och resultatdiskussion (kapitel 7).

2 Bakgrund
Här följer en historisk tillbakablick över boendestödets framväxt med en beskrivning av hur
boendestöd bedrivs idag. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. Hur kommer det sig att
det överhuvudtaget utvecklats boendestöd? Hur vanligt är det och sist men inte minst vad gör
man?
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2.1 En historisk översikt över det kommunala boendestödets framväxt
Utvecklandet av boendestöd och genomförandet av psykiatrireformen är tätt sammanlänkat.
År 1967 finns uppemot 35 000 personer inskrivna på mentalsjukhusen i Sverige. Året1985 är
antalet nere i 15 000 och 2001 är antalet inskrivna ca 5000. Under 1967- 2001 flyttar
patienterna ut i samhället och staten lämnar över ansvaret för vården av de psykiskt sjuka till
kommunerna (SoS, 1997).
Psykiatrireformen är en av flera stora kommunaliseringsreformer inom vård och
omsorgsområdet. Psykiatrireformen slår igenom 1995 och i och med den så blir
avinstitutionaliseringen verklighet för närmare 30 000 patienter och för ett oräknat antal
professionella (SoS, 1997). Människor med psykiska störningar och sjukdomar flyttar från de
stora psykiatriska vårdinstituten ut i egna bostäder. I Praktiken har processen då redan pågått i
ett decennium (Markström, 2003).
Fram till i mitten av 1960 talet är den institutionsbaserade vården för psykiskt
funktionshindrade den dominerande vårdformen men därefter kommer de psykiskt
funktionshindrade i allt större utsträckning att bo i egna hem. I Sverige startar processen på
allvar på 1970 talet (Markström, 2003). Enligt Markström (a.a.) byts institutionsvården i en
mellanfas mot ”transinstitutionalisering” som är ett begrepp som beskriver patienternas flytt
från institution till boende i mer eller mindre egen regi. I en mellanfas följer i reformens
fotspår en orolig tid för patienterna med en debatt laddad med onyanserad kritik. Begreppet
”svängdörrspsykiatri” myntas. Det syftar på hemlöshet, ensamhet, brist på insatser och hög
dödlighet i målgruppen (a.a.).
Generaldirektören för Socialstyrelsen utser 1978 en arbetsgrupp som lägger fast ett antal
principer för ett program för psykiatrisk vård. I förslaget skriver man att psykiatrin inte skall
syssla med sådant som socionomer och psykologer kan sköta. Sedan följer ett antal förslag,
utredningar och program som sakta men säkert gör det allt tydligare att stora delar av
öppenvården skall skötas av kommunerna. Den 1 januari 1992 träder ädelreformen i kraft.
Den innebär att kommunerna i praktiken övertar mycket av vårdansvaret för somatiskt
långtidssjuka och handikappade. I och med detta växer hemtjänsten och den blir då en stor del
av det sociala arbetet i kommunerna (Markström, 2003).
I sammanhanget skall det nämnas att hemtjänst och boendestöd inte innebär samma sak. Det
finns inledningsvis exempel på hur kommunerna inte vill blanda ihop psykiskt sjuka med
hemtjänstens verksamhet. Hemtjänst är hjälp med praktiska sysslor som städning, hjälp med
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handel och disk med mera. Boendestödet utförds av annan personal och handlar om stöttning
så att klienten själv klarar alla de sysslor som ett hem kräver (Markström, 2003).
Boendestödets personal hämtas ibland ifrån psykiatrin även om det finns en viss skepsis mot
att bara ta över personal eftersom risken är uppenbar att ett arbetssätt bara flyttas från en
verksamhet till en annan. Eftersom reformarbetet även avser metoder och arbetssätt är det inte
en önskad effekt. I stället strävar kommunerna efter att blanda nyanställd personal med i
första hand psykiatrisk kompetens. De nyrekryterade kan exempelvis få skötarutbildning eller
som i någon kommun en 10 poängskurs i socialpsykiatri.
Boendestödjaren har även handledning vilket snabbt identifieras som mycket viktigt för att
kunna göra ett bra arbete (Markström, 2003). I någon större kommun hämtas till och med
kompetens från Boston University (Åberg, 1996) för att utbilda personalen.
Kommunerna utvecklar verksamheten i projektform och den har ofta mycket olika
förutsättningar och utvecklas därför i olika riktningar. Personalen får till exempel själv önska
sig utbildning. Studiebesök, sammansatta utbildningar och handledning är den utbildning som
inledningsvis erbjuds personalen i socialtjänsten. Det finns till en början exempel på projekt
där psykiatri och socialtjänst utbildas tillsammans. Dock har arbetssättet svårt att leva vidare
på grund av det asymmetriska förhållandet mellan socialtjänst och psykiatri. Den del av
personalen med psykiatrisk bakgrund ser på sig själva som experter som inte önskar något av
socialtjänsten. Den del av personalen från psykiatrin som ändå överförs kan å andra sidan
uppleva att deras kompetens inte är efterfrågad (Markström, 2003)
En annan konsekvens av arbete i projektform är också att personalens förutsättningar för att få
skräddarsydd utbildning blir bättre i större kommuner än i mindre. Begreppet boendestöd blir
alltså redan från start ett begrepp med mycket skiftande innebörd. Avslutningsvis och trots
alla skillnader som lyfts fram sammanfattar Markström (2003) kommunernas
utvecklingsarbete som relativt likartat. De flesta kommunerna startar projekt i vilka det
tillsätts psykiatrisamordnare. Man har också tidigt specialiserade arbetsgrupper för
sysselsättning och stöd och finns det mentalskötare att rekrytera så är de i majoritet i de
grupper där arbetet med de psykiskt funktionshindrade bedrivs.
Sammanfattningsvis skapas alltså under 1990 talet en ny yrkeskategori som har en speciell
nisch även om den baseras på kommunernas hemtjänst. Dock är graden av professionalisering
inom yrkesgruppen ganska svag eftersom yrket inte är tydligt definierat och utbildningsfrågan
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styrs av kommunerna lokalt vilket inte leder till någon samlad eller enhetlig utbildning
(Markström, 2003).

2.2 Missbrukarna
I SOU 1992:73 är utgångspunkten att missbruksproblem tillhör kategorin psykiska störningar
och psykiska sjukdomar. Där konstateras det också att boende är ett av de mest grundläggande
behoven för psykiskt störda. Missbrukare eller personer med missbruksproblem nämns inte
separat som en grupp. Tvärtom konstateras att personer med psykisk störning ofta löper hög
risk för att falla in i missbruk av alkohol och narkotika. I sammanhanget skall det påpekas att
missbruket i sig inte ligger i fokus för psykiatriutredningen men eftersom missbrukare oftast
har psykiska problem och tvärt om går det inte att entydigt skilja missbruk ifrån psykisk
sjukdom (SOU, 1992:73).
I SOU 1992:73 konstateras det också att både Landsting och Kommuner ägnar för lite
uppmärksamhet åt de psykiskt stördas boende och boendestöd. Problemen med ensamhet och
sysselsättning nämns som försvårande faktorer (Ds 1993:88; SoU 1991:92; SoU 1992:73)
Som en följd av vad som konstateras i SoU 1992:73 läggs i den följande propositionen (Prop
1993/94:218) förslag till det som senare blir 1995 års psykiatrireform. En tydligare
ansvarsfördelning mellan Landsting och Kommuner där de senare får ansvar för boende och
sysselsättning för psykiskt funktionshindrade (a.a.). Propositionen tydliggör också
allmänhetens inställning. Samhället som helhet visar stor förståelse för marginaliserade och
utsatta människor så länge de inte flyttar in som grannar. Fenomenet kallas NIMBY, en
akronym som sammanfattar uttrycket Not In My Backyard (Borell, 2012) och det beskriver
det motstånd som allmänheten visar för att ta emot psykiskt funktionshindrade. Enligt Borell
(a.a.) är granprotesterna av den arten att de sällan äger rum på ”förekommen anledning”. I
stället är protesterna starkast före en etablering av till exempel ett lågtröskelboende och
därefter avtar de med tiden. Studier visar också på ett lokalt stöd för boenden och andra
faciliteter och därför skall grannmotstånd betraktas på ett nyanserat sätt (Borell & Gerdner,
2003).
Psykiatrireformen är en mycket genomgripande politisk reform på nationell nivå. Idag snart
20 år senare har inställningen mjuknat till de psykiskt funktionshindrade. Trots att de psykiskt
funktionshindrade ännu är ensamma och beroende av stöd ifrån kommunerna är de ändå en
del av samhället idag. I gruppen ingår även missbrukarna och de är fortfarande starkt
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stigmatiserade. Fortfarande betraktas missbrukare som ett problem i sig självt hellre än en
grupp människor som behöver stöd i arbetet med sina problem.

2.3 Hur bedrivs boendestöd idag?
Enligt en inventering har 18 172 personer boendestöd i Sverige 2012 och antalet personer som
beviljas boendestöd ökar stadigt. Bland kommunerna rapporterar 90 procent att de erbjuder
någon form av boendestöd (Socialstyrelsen, 2012). Enligt Mats Blid (2006) karaktäriseras
boendestöd som en insats med hög grad av normalitet och omsorg där omsorgen syftar till att
klienterna skall ges möjlighet att bo kvar i den egna lägenheten. Med normalitet avses att
insatsen strävar efter att placera klienterna i en normal boendemiljö. Relationen mellan
boendestödjare och klient betonas allmänt och ett annat viktigt inslag som lyfts fram är vikten
av att ansvaret för arbetet med boendet delas mellan boendestödjare och klient (Andersson,
2009).
Boendestöd bedrivs bland annat baserat på BFT (Beteenderinriktad FamiljeTerapi) och ACT
(Assertive Community Treatment). Det är insatser som bygger på att en kontaktperson, eller
en CM (Case Manager) handleder brukaren i vårdkontakter och i det dagliga livet (Berglund
& Borell, 2012; Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2011). En Case Manager är vanligen
en sjuksköterska, skötare eller socionom som arbetar med klientens egna mål som uppdrag.
Ett uppdrag som stäcker sig över alla klientens livsområden och arbetet kan exempelvis
grundas på Bio-Psyko-Sociala modeller (Malm, 2002). Enligt Lundin och Mellgren (2011) är
boendestöd en av de viktigaste insatserna i arbetet med psykiskt funktionsnedsatta. Arbetet
syftar till att hjälpa brukaren att klara det egna boendet utifrån tre målsättningar nämligen: ”att stärka och utveckla sina egna förmågor, - att skapa trygghet och struktur i vardagen och
slutligen, - att öka möjligheterna till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället”
(a.a.: 33).
I de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid Schizofreni rekommenderar
Socialstyrelsen att boendestöd bedrivs i form av ACT, BFT eller med hjälp av en CM
(Socialstyrelsen, 2011). En intressant anmärkning i sammanhanget som görs av Lundin och
Mellgren (2011) är ”att trots boendestödets alltmer självklara plats inom socialtjänstens
utbud, används inte benämningen i SoL” (a.a.: 33). Ett påstående som håller även 2013.
Boendestöd förefaller utgå från en blandad teorigrund. Dels Bio-Psyko-Social teori som
ursprungligen presenterades av Engel (1977) och vars styrka ligger i att i sammanhanget
koppla både biomedicinska, psykiska och sociala faktorer till det tillstånd klienten befinner
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sig i. Men även Beteendeinriktad familjeterapi som enlig Payne (2002) tillhör den sociala
teoribildningen och där majoriteten eller alla familjemedlemmarna behandlas utifrån
antagandet att problemen har sin grund i samspelet i familjen. Payne noterar att familjeterapi
ofta utgår från ett tvärvetenskapligt arbetsätt där flera yrkesgrupper samverkar kring ett
problemområde (a.a.).

2.4 Sammanfattning
Boendestödet är tätt förknippat med psykiatrireformen. Både psykiskt funktionshindrade och
psykiskt funktionshindrade med missbruksproblem tillhör målgruppen som boendestöd riktar
sig till. Boendestöd som professionell verksamhet växer fram ur de projekt som kommunerna
startar på 1990-talet för att ta emot de psykiskt funktionsnedsatta som flyttar ut i samhället
som en konsekvens av psykiatrireformen. Hemtjänstens personal hanterar som regel inte de
psykiskt nedsattas vårdbehov utan det sköts av en särskild grupp som ursprungligen är en
blandning av för detta landstingsanställda och nyrekryterade som direkt anställs som
boendestödjare. Utbildningen som kommunerna ger baseras på personalens egna önskemål,
studiebesök och handledning även om någon stor kommun anordnar högskoleutbildning.
Detta leder till att den framväxande yrkeskategorin boendestödjare har mycket skiftande
utbildningsförutsättningar. I större kommuner där resurserna är större kan en högre grad av
specialisering och professionalisering bli möjlig jämfört med de små solitära kommunerna där
resurserna styrs till hemtjänsten. Missbrukarna har i reformarbetet räknats till gruppen
psykiskt sjuka. Hemtjänst och boendestöd avsett för psykiskt funktionshindrade har aldrig
varit samma sak men är ändå sammanlänkade.

3 Tidigare forskning
Inledningsvis följer en översikt av begreppet Housing First och svensk forskning om boende
och stöd och därefter följer en redovisning av professionsforskning. Housing First och
Housing Support är den insats som internationellt motsvarar boendestöd och som i de studier
som kommer att redovisas sköts av ACT-team. Som tidigare nämnts är det svårt att hitta
forskning om boendestöd men däremot förekommer ofta beskrivningar av ACT-team som
stöttar de boende.

3.1 Boende och stöd
Stefanic och Tsemberis (2007) följer kroniskt hemlösa som förses med en egen lägenhet och
stöd av ACT-team. Två grupper konstrueras där den ena förses med lägenhet och boendestöd
och den andra får ”sedvanlig behandling” som är ett vedertaget begrepp som avser att gruppen
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inte påverkas och att den används för kontroll. Grupperna följs över fyra år. De hemlösa
består av psykiskt sjuka, missbrukare och multisjuka personer. Majoriteten av den grupp som
får eget boende lyckas behålla det. Studien visar enligt författarna (a.a.) på behovet av att
omvärdera de hemlösas förmåga och bemöta och hantera omgivningens fördomar mot
gruppen vilka kan vara ett allvarligt hinder. En annan slutsats är att det är viktigt att se
boendet som en del av behandlingen och inte behandla boendet som ett fenomen i sig.
Författarna (a.a.) lyfter fram behovet av långsiktighet och tillförsikt hos hyresvärden som
tillhandahåller boendet. Vidare påpekas att klienterna har mycket stora svårigheter att klara
det egna boendet själva just på grund av de psykiska sjukdomarna och missbruket och det tar
mycket lång tid för klienten att lära sig hantera sitt boende. Därför får inte ett avvikande
beteende vara grund för att neka eller säga upp ett boende om konceptet med Housning First
skall vara framgångsrikt (a.a.).
Henwood, Padgett, Stanhope och Stefancic (2011) har visat att klienter som får behandling
mot missbruk och tillgång till insatsen Housing First och som jämförs med klienter som
endast får behandling mot sitt missbruk visar bättre följsamhet i behandlingen, de använder
mindre droger och hoppar av behandlingen mer sällan än gruppen som bara får behandling.
Drain och Matejkowski (2009) undersöker ACT-teamens metodföljsamhet vid Housing First
och kommer fram till att klienternas beteende ofta är en svårighet i sig att hantera. Klienterna
har på grund av sina psykiska diagnoser stora svårigheter att ta emot det stöd som metoden
avser att bidra med. Dels handlar det om att klient och anhöriga har svåra relationsproblem
och eftersom stöd ifrån nätverk är en central del i ACT-teamens arbetsmetoder blir det ett
problem. Det är också så att klienterna tackar nej till stöd ifrån utförare. Draine och
Matejkowski (a.a.) pekar på vikten av att hantera dessa svårigheter och att hanteringen av
svårigheterna ibland är ett hinder för metodföljsamhet. Utförarna rapporterar också att
klienterna i första hand vill ha konkret hjälp med sysslor så som till exempel städning, hjälp
att boka tider med mera. Stödet stjäl tid ifrån ACT-teamens övriga stöd som handlar om till
exempel att bygga nätverk som också är en viktig förutsättning för att klara ett självständigt
boende.
Mats Blid (2006) har studerat de svenska boendeinsatserna och konstaterar att den
internationella forskningen om hemlöshet i huvudsak inriktats mot utvärdering av olika
boendeprogram. Enligt Blid är den vanligaste orsaken till vräkning obetald hyra.
Socialtjänsten jobbar förebyggande mot vräkningar främst genom två insatser, boendestöd
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och boende i olika former i kommunal regi. Blid (a.a.) redovisar att boendestödet i
kommunerna har två inriktningar, dels en socialpsykiatrisk inriktning och dels boendestöd
riktat mot övriga IFO. Skillnaden mellan socialpsykiatri och boendestöd för övriga IFO är att
det inom socialpsykiatrin finns psykiatrisk och medicinsk kompetens medan boendestödet i
övriga IFO har fokus mer riktat mot hög grad av normalitet.
Blid (2006: 309) delar in insatsen boende i fem kategorier:
1. Boendeinsatser med hög normalitet och låg omsorg. Hit hör övergångskontrakt som är
den insats som mest påminner om ett vanligt boende.
2. Insatser med hög normalitet och hög omsorg. Här återfinns båda varianterna av
boendestöd.
3. Insatser med låg normalitet och hög omsorgsnivå. Kategorin omfattar vårdboende,
halvvägshus, kategoriboenden och inackorderingshem som har en mer institutionslik
inriktning.
4. Insatser med låg normalitet och låg omsorg som akutboende som inte ingår i vårdkedja
(jourrum), härbärgen, jourlägenhet och lågtröskelboende samt boende på camping och
hotell.
5. Boendeinsats i slutet av vårdkedja som inrymmer träningslägenheter och
utslusslägenheter som inte liknar institutionsboende men inte heller fungerar som en
vanlig lägenhet på grund av olika restriktioner och regler.
I Blids (a.a.) indelning av boendeinsatser återfinns boendestödet i kategori två. Boendestödet
ingår alltså i en verksamhet som står för en hög omsorgsnivå men som Blid kategoriserar med
låg grad av normalitet. Med normalitet avses som tidigare nämnts att insatsen strävar efter att
placera klienterna i en normal boendemiljö (se historisk översikt).
Blid (2008) har också undersökt vilken form av boendeinsats som är vanligast i Sverige och
de två vanligaste insatserna är boendestöd och andrahandskontrakt. Vid andrahandskontrakt
sätts boendestöd ofta in för att förhindra vräkningar. Blid visar i sin studie att även om det
finns bostadspolicys i kommunerna är de inte kopplade till någon form av kvalitetsutveckling,
snarare tvärt om. Där det finns policys är dessa ofta konstruerade så att graden av normalitet
minskar (a.a.). Blid diskuterar även det faktum att trots att det förefaller vara så att behovet av
boendeinsatser för hemlösa är relativt väl tillgodosett finns ännu ett antal hemlösa som inte får
ett boende. Det skulle enligt Blid kunna bero på att insatserna inte är anpassade efter
klienternas egna preferenser och behov (a.a.).
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Sammanfattning
Det finns en relativt väl dokumenterad bild av vilken effekt ”Housing First” har då den sköts
av ACT team. Boende är enligt den forskning som finns tillgänglig en faktor som underlättar
arbetet med gruppen missbrukare och missbrukare med psykiska störningar/ sjukdomar. De
använder mindre droger och är följsammare i behandling. Svårigheter som ACT-teamen
möter är klienter som inte alltid sammarbetar på socialarbetarnas villkor. Det gör
manualbaserad behandling svår eftersom klienterna inte uppträder i enlighet med vad som
förväntas enligt manualen. Kompetensen att hantera missbruk och psykisk sjukdom finns
inom den delen av det svenska boendestödet som tillhör den socialpsykiatriska delen.
Socialpsykiatriskt boendestöd förekommer ofta i kombination med ett andrahandskontrakt där
boendestödets uppgift är att förhindra vräkningar då den vanligaste orsaken till vräkning är
obetalda hyror. Boendestödet har kategoriserats som en insats med hög grad av omsorg och
normalitet. Med andra ord skall klienten stöttas att leva ett så normalt liv som möjligt.

3.2 Forskning om professioners framväxt
Det skall inledningsvis påpekas att boendestöd saknar ett par viktiga förutsättningar för att
kunna kallas profession i egentlig mening. Till exempel är det inte ett legitimationsyrke och
det äger inte makten över de institutioner där utbildning till yrket sker (Saks, 2012). Ändå kan
det vara relevant att studera yrket ”Boendestöd” i ett professionsperspektiv. Motivet för valet
av professionsperspektivet är främst att granska yrkets framväxt och definition men även att
lyfta fram yrkets speciella karaktär. Saks (2012) redovisar ett sätt att se på professioner som
utgår från att de står för tydligt definierade yrken med kunskap och expertis som på ett
positivt sätt bidrar till samhället. De tidiga definitionerna som enligt Saks används på 1950
och 60-talet innebär att professionerna har en hög formell och specialiserad utbildning och
utmärker sig därför gentemot andra yrken. Professionerna skapas i ett samspel mellan
offentligt sanktionerade arbetsfält där det finns en ”legitimation” som tilldelas de som ingår i
en profession och detta skapar en sammanhållen yrkeskår med en speciell kåranda.
Yrkeskåren definierar även själv vilken kunskap som skall ingå i utbildningen till yrket.
Professionen har på så sätt beslutanderätt över sitt eget fackområde vilket innebär inkomst,
status och makt (a.a.).
Skapandet av professioner följer inte alltid en linjär utveckling baserad på kunskap,
kompetens och visad nytta. Ett exempel är yrkesgrupperna som arbetar inom Herbalism och
Akupunktur i Storbritannien. Saks (2012) beskriver grupperna som relativt likvärdiga vad
gäller yrkeskompetens och utbildningsnivå och där det till och med finns en lätt fördel när det
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gäller kompetensen hos akupunktörer. Men då det finns ett intresse av att skydda allmänheten
mot felmedicinering och förgiftning har myndigheterna valt att legitimera och därmed
professionalisera herbalister men inte akupunktörer. Enligt Saks är det intressanta med
exemplet att det inom akupunktur finns en betydligt högre grad av samsyn och tradition
baserad på mångårig klinisk tradition (flera tusen år) jämfört med den helt klart mer
oreglerade vägen till herbalist och den mer oklara samsynen inom yrket. Exemplet visar enlig
Saks att professionaliseringen av ett yrke i första hand styrs av sociala och politiska motiv,
makt och marknadsintressen (a.a.).
Inom ramen för forskning om professionaliseringen av socialt arbete redovisar Dellgran och
Höjer (2011) att antalet professurer inom socialt arbete har växt från 4 till 45 och att ca 260
personer har doktorerat i ämnet fram till 2009. Antalet lärosäten som ger socionomutbildning
ökar stadigt. Från att på 80-talet varit fyra har antalet forskarutbildningar 2009 blivit elva (är
numera tretton, författarens anmärkning). Dellgran och Höjer (a.a.) har studerat samtliga
svenska doktorsavhandlingar inom svenskt socialt arbete fram till 2009. Doktorsavhandlingar
är intressanta inom professionsforskningen. För att citera författarna: Avhandlingen är med
andra ord ett kröningsverk som låter oss ana något om forskarutbildningens kvalitet. En
godkänd doktorsavhandling renderar en doktorstitel, och utgör därmed ett av akademins mest
prestigefulla och symboliskt laddade fenomen. Fortfarande är avhandlingen för många också
ett livsverk. En doktorsexamen är dessutom ett slags körkort och en inträdesbiljett om man
vill ta sig vidare i den akademiska karriären. (Dellgran & Höjer 2011: 87). Med andra ord
säger doktorsavhandlingar något om vad det sociala arbetet innehåller och därför talar även
avhandlingarna om vilka områden inom det sociala arbetet som anses intressanta. Totalt har
164 svenska avhandlingar skrivits fram till 2009 och inom missbruksområdet finns det 6
avhandlingar skrivna om metoder och 1 med inslag av utvärdering. Inom omsorgsområdet i
övrigt finns 2009 33 avhandlingar varav 15 med inriktning mot metoder och 1 med inslag av
utvärdering. Sammanfattningsvis handlar nästan en fjärdedel av avhandlingarna om omsorg
eller missbruk (a.a.).
Det är inte självklart att en profession som hantera klienter har samma mål som klienterna.
Dock är profession och klient ömsesidigt beroende av varandra även om fördelningen av makt
och behov kan se olika ut. Bourgeault m.fl. (2011) presenterar tre olika benämningar på
förhållningsätt mellan klient och profession som ursprungligen myntades av Terrence Johnson
1977 (i Bourgeault m.fl., 2011) nämligen: medling, beskydd och kollegial kontroll. Kollegial
kontroll betyder här det professionella kollegiets kontroll över klienten. Det är de
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professionella som definierar klientens behov och även villkoren för hur behoven skall
tillgodoses. Då klienten själv definierar sina behov och även bestämmer hur de professionella
skall tillgodose behoven föreligger en situation som Johnson benämner som beskydd.
Positionen representeras till exempel av relationen mellan patienter i akutsjukvård och
vårdpersonal eftersom personalen måste förhålla sig till de skador en patient ådragit sig. Ett
annat uttryck för beskydd är att professionen är ”fångad” av klienten som kan beskrivas av
uttrycket ”kunden har alltid rätt” (a.a.). I positionen medling har klient och professionella en
jämlik relation. Det kan noteras att Bourgeault m.fl. (2011) också påpekar att klienters
relation till organisationer också kan innehålla komponenter som motverkar organisationens
syften. Brist på klienter kan till exempel göra organisation och professionella svaga på grund
av knapp resurstilldelning från offentligt verksamhet. En samhällelig och politisk brist på
intresse för en målgrupp kan verka på liknade sätt medan en politiskt inflytelserik klientgrupp
kan göra en organisation och därmed en profession stark (a.a.).
Sammanfattning
Professioner växer fram som ett resultat av en politisk process som inte alltid är logisk och
baserad på objektiv nytta. Av vad som framgår av svensk forskning så är intresset för omsorg
och missbruk relativt stort då ca 25 procent av svensk forskning fram till 2009 kring socialt
arbete har utförts inriktad mot dessa ämnen. De professionella och klienterna är ömsesidigt
beroende av varandra eftersom en stark yrkeskår skapar ”viktiga” klienter. Omvänt kan
många klienter, eller ett ”stort” problem ge yrkeskategorin status då viktiga klienter gör
yrkeskategorin viktig. Samma resonemang gäller även då definitionen av klienter försvagar
yrkeskåren och professionen och även här kan det omvända förhållandet försvaga klienternas
ställning.

4 Teoretiska utgångpunkter
4.1 Varför social konstruktivism och sociala kategorier?
I en artikel i Psyciatric Annals gör Bernard Beitman (2009) det något lustiga uttalandet: ”We
can look where we cannot see” (a.a., 263). Beitman syftar på vår hjärnas egenskap att alltid
söka mening och att leta efter mönster. Hjärnan fungerar så oavsett om det finns ett mönster
eller inte och det verkar vara en framgångsrik egenskap eftersom det naturliga urvalet enligt
Beitman gynnat den mänskliga förmågan att se mönster. Förmågan att lägga pussel har hjälpt
mänskligheten många gånger. Ett av Beitmans exempel på den mänskliga hjärnas förmåga att
se mönster är läkaren Dr Snows lokalisering av orsaken till ett kolerautbrott i London 1854 till

13
en av vattenpumparna på Broad Street. Men enligt Beitman hittar samma förmåga mönster
där de inte finns. Omedvetet styr vår hjärna vår uppfattningsförmåga till att se mönster och
beroende på hjärnas egenskap kan mönster ibland uppstå i rent slumpmässiga händelser.
Förmågan att se mönster styr hur vi bildar våra uppfattningar av omvärlden. Att hitta mönster
gör oss till mästare i att hitta mening och förklaringar i efterhand till händelser som är rent
slumpmässiga (a.a.).
Beitman (2009) talar om ”bias” eller förförståelse. Sammanträffanden leder enligt Beitman till
olika former av bias. Ett sammanträffande definierar Beitman som en händelse som inträffar
av en slump. Vissa sammanträffanden är mycket ovanliga medan andra är mer förutsägbara.
Hjärnan har enligt Beitman en förmåga att beräkna sannolikheten för sammanträffanden. Vi
använder vår förförståelse för att förklara och förstå vår omvärld och det finns olika varianter
av bias. Bekräftelsebias hjälper oss att hålla fast vid övertygelser och beslut (a.a.). Då vi
ifrågasätts och det finns krav på förändring kan tillfälligheter tolkas i efterhand som bevis för
att våra redan fattade beslut är riktiga. Egocentrisk bias uppmuntrar oss att tolka händelser i
vår omvärld som bevis på att vi är viktiga eller för att vår existens har betydelse även för
andra (a.a.). Här återfinns olika former av magiskt tänkande och religiösa mirakel.
Egocentrisk bias hjälper till att skapa en bättre förståelse av våra upplevelser genom att vi
förser händelserna med en förklaring och vi kan då sätta dem i ett meningsfullt sammanhang
och det sker oavsett om det finns ett sammanhang eller inte. Tillgänglighets bias hjälper oss
att använda tidigare erfarenheter och genom att jämföra nya händelser med tidigare
erfarenheter som varit av känslomässig betydelse för oss kan vi avgöra hur vi skall agera i
kommande liknade situationer (a.a.). Det är inte ovanligt att vi i efterhand kan lägga märke till
att vi drömt något som liknar en händelse som vi är med om. Det händer att drömmar tolkas
som sanndrömmar och inte bara som meningslös slump. Enligt Beitman klarar vår hjärna inte
att hantera rent meningslösa sammanhang utan den börjar då automatiskt att leta efter mönster
även om de inte finns. Olika former av ”Bias” är alltså Beitmans förklaring till att vi drömmer
sant och att vi tror på att vissa händelser innehåller mening (a.a.).

4.2 Teorier om social konstruktivism och social konstruktion
Social konstruktivism och social konstruktion kompletterat med forskning om boendestöd och
professionsteorier bildar teoretisk ram eller tolkningsram för uppsatsen. Social konstruktivism
är en teoretisk utgångspunkt som grundar sig på Berger och Luckmans arbete ifrån 1971
(Payne, 2002; Wenneberg Barlebo, 2010) och som på många sätt bekräftar att det är vi själva
som skapar mening och mönster. Mening och mönster som inte finns förrän vi intresserar oss
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för dem. Socialkonstruktivism finns i flera olika inriktningar och i uppsatsen har Berger och
Luckmans synsätt använts vilket är ett deskriptivt förhållningssätt som fokuserar på hur
”något upplevs gå till” hellre än att resonera i termer av hur ”det objektivt bör” gå till. I det
här arbetet fungerar teorin som ett kritiskt perspektiv vilket används för att ifrågasätta men
också för att skapa mening i fenomenen som studeras.
Payne (2002) gör en sammanfattning av begreppet Sociala konstruktioner och Social
konstruktivism. Payne utgår ifrån ett fenomenologiskt synsätt som innebär att ”vi bara ska
acceptera som kunskap det vi har belägg för utifrån vår sinneserfarenhet eller våra
observationer” (Payne, 2002: 55). En variant på samma tema är ”Thomas Teoremet” efter
Thomas I William som formulerade satsen att: "Om människor definierar situationer som
verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser" (Thomas´Teoroem, National Encyklopedin).
Innebörden av Thomas´teoremet är att en uppfattning om en händelse, oavsett om den är sann
eller inte, får verkliga konsekvenser om den uppfattas som sann.
Social konstruktivism baseras på antagandet att verkligheten så som vi uppfattar den består av
personliga erfarenheter av omvärlden (Payne, 2002). Vissa erfarenheter delar vi med andra
och kring dessa skapar vi gemensamma idéer. Andra erfarenheter förblir personliga men är
ändå giltiga för oss som individer och påverkar vår personliga syn på det vi upplever. Socialt
arbete skapas i samspelet mellan individuella upplevelser, individer och samhälle (a.a.). Vad
som är socialt arbete är alltså en slags sammanfattning av de gemensamma och enskilda
upplevelser vi har. Alltså blir det meningsfullt att som anhängare av den sociala
konstruktivismen påstå att vi skapar socialt arbete (a.a.). Vi skapar socialarbetare och vi
skapar även klienter (a.a.). Samhället och media påverkar genom sin granskning det sociala
arbetet, socialarbetare och klient. Socialarbetare, klient, samhälle och media anpassar sig efter
hand till de händelser som uppstår i arbetet. Ur samspelet uppstår teorier om socialt arbete och
modeller för hur socialt arbete skall utföras (a.a.).
I sammanhanget blir det viktigt att påpeka att vår kultur spelar stor roll för vår syn på socialt
arbete och på vad det innebär att vara klient (Payne, 2002). Vårt västerländska sätt att leva
innebär att vi uppfostras mot individualism och självständighet. I till exempel österländska
och afrikanska kulturer ligger fokus oftare på att leva som en del av en familj. Fokus ligger på
att det är familjen som skall fungera. Social konstruktivism förhåller sig till kultur på så sätt
att kulturen är en viktig påverkansfaktor som har stor betydelse för familjeförhållanden och
andra sociala band och inte minst synen på det sociala arbetet och hur det skall utföras (a.a.).
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Att konstruera en socialarbetare
För att göra en tolkning av Payne (2002) så skapas en socialarbetare i arbetet med klienten, av
normerna kring arbetet och av påverkan från samhället i övrigt. I arbetet ingår att ta hänsyn
till lagar, bestämmelser, instruktioner och riktlinjer som styr arbetet. Det finns arbetstider att
förhålla sig till och det finns spelregler och uppfattningar om vad som skall göras. Allt detta
formar socialarbetarens personliga idé om sitt arbete. Ett viktigt inslag i socialarbetarens idé
om sitt arbete är även graden av professionalisering eller i vilken grad socialarbetarens
arbetsätt baseras på utbildning och anpassning till rådande yrkesnormer.
Att konstruera en klient
På samma sätt som i fallet med socialarbetare konstrueras en klient (Payne 2002). Klienten
påverkas av och påverkar socialarbetaren. Klienten reagerar på det som socialarbetaren säger
sig vilja utföra tillsammans med klienten. Det leder till ett socialt kontrakt mellan
socialarbetare och klient. Även här finns lagar, regler och inte minst spelregler att förhålla sig
till. Klientens personlighet, dels så som klienten själv uppfattar den men även så som
socialarbetaren uppfattar den formas i mötet med socialarbetare, regler och bestämmelser. Vid
sidan av allt detta finns också uppdaget. Alltså det som socialarbetaren skall stötta klienten i.
Det kan handla om klientens problematik så som klienten och socialarbetaren definierar den
eftersom även klientens problem konstrueras (a.a.).
Payne (2002) påpekar att ”Klientskap delvis är en fråga om perception, på så sätt att om
andra uppfattar en person som klient kommer de också att bemöta personen ifråga som
klient” (a, a,: 42). Klientskap är inget statiskt enligt Payne (2002). Klient är något man blir
och som man för eller senare upphör att vara. Här passar begreppet process bättre (a.a.).
”Människor blir, agerar som och slutar att vara klienter i det sociala arbetet” (a.a.: 43).
Börjesson och Palmblad (2003) påpekar att verkligheten inte är något som ligger och väntar
utan något som skapas då den tolkas. Det gäller även relationen mellan de professionella och
klienter. Klienterna kategoriseras för att kunna hanteras av systemet. Kategorisering är ett
viktigt verktyg i klientarbetet och den professionelle använder kategorier för att hantera sitt
arbete. Klienter kan vara sammarbetsvilliga eller motsträviga, arbetssökande, missbrukare och
struliga. Beroende på hur klienterna kategoriseras tilldelar de professionella olika insatser.
”Likhet är en institution” (Börjesson & Palmblad, 2008: 39). Likhet är ett sätt att skapa
spårbarhet och ett sätt att känna igen. Att skapa kategorier som känns igen eftersom
individerna i kategorierna liknar varandra är naturligt (a.a.). Börjesson och Palmblad (2008)
ger stöd för kategoriseringsprocessen eftersom kategorisering inte i sig självt är något dåligt
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eller nedsättande utan helt enkelt ett sätt att skapa struktur och mening i arbetet. Det är inte
eftersträvansvärt att undvika kategorisering utan det är viktigare att studera vilka
förutsättningar som kategoriseringen vilar på, hur rimliga och meningsfulla kategorierna är
och vad de får för konsekvenser för klienterna (a.a.). Hur talar institutioner med hjälp av
sociala kategorier och vad blir konsekvenserna av detta tal? (a.a.: 11). Det är alltså viktigt att
studera produktionen av problemdefinitioner och indelningen av klienter.
Sedan 1950-talet har en förskjutning skett från att de professionella är auktoritära och
klienterna underordnade, mot en på senare tid mer jämlik ordning mellan professionell och
klient. Det beror enligt Börjesson och Palmblad (2008) på att den samhälleliga ordningen
kräver det snarare än att myndigheterna blivit mera ”ödmjuka” i relationen professionell och
klient. På 50-talet kan den professionelle göra bedömningar över huvudet på klienterna men i
dag skall klienterna vara delaktiga i kategoriseringen genom konsultation (a.a.).
Börjesson & Palmblad (2008) kallar glidningen mot en tillsynes mer jämlik relation mellan
klient och socialarbetare för ”kompisexpertis” (a.a.: 156) och menar att det inte alls handlar
om jämlikhet. Snarare är det bara en annan variant av samhällelig styrning. Att göra
överenskommelser, att låta klienterna vara delaktiga och att beskriva styrningen i termer av
överenskommelser är bara en annan form av myndigheternas sätt att kommunicera med
klienter och samhälle. Fortfarande är det socialarbetarna som står för bedömningarna, som
definierar problemen och som ställer diagnoserna. Fortfarande är det myndigheternas vilja
som styr (a.a.).
Kritik mot socialkonstruktivism
Ett allmänt problem som lyfts av Wenneberg Barlebo (2010) är att socialkonstruktivismen är
starkt kopplad till den privata medvetenheten och blir alltså mycket en fråga om hur var och
en uppfattar ett fenomen istället för att dela en universell syn på fenomenet. Visst går det att
diskutera sig fram till vad var och en kan uppfatta som en gemensam syn i en fråga men det är
ändå till syvende och sist alltid en personlig uppfattning om att det är så.
En annan allmän kritik gäller cookie-cutter fenomenet (Wenneberg Balebo, 2010) vilket även
tas upp av Börjesson och Palmblad (2003). I en utkavlad pepparkaksdeg så uppstår
pepparkakorna först då vi väljer att trycka en pepparkaksform i degen. Kakorna finns inte
innan utan formas först då vi väljer vilken del av degen vi skall använda och en
pepparkasform att trycka ut pepparkakorna med (Wenneberg Barlebo, 2010). Samma
fenomen gäller socialkonstruktivismen. Vi skapar de fenomen vi vill studera genom att
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definiera dem. Av det skälet har en relativt stor del av uppsatsen ägnats åt att definiera och
beskriva bakgrunden till fenomenet boendestöd. Men det leder också till att teoriramen är
formad efter betraktarens definition.
Eftersom de teoretiska utgångspunkterna och frågeställningen skall styra val av metod har ett
fenomenologiskt (Wenneberg Balebo, 2010) angreppssätt valts. Det bör påpekas att syftet inte
är att tala om hur boendestöd fungerar i någon objektiv mening. Uppsatsen handlar om att
”Att undersöka och analysera hur begreppet boendestöd beskrivs och uppfattas av personal
som arbetar med boendestöd”. Syftet är inte att beskriva en objektiv verklighet. Boendestöd
är inte något självklart, väldefinierat och noggrant bestämt. Boendestödets innehåll bestäms
av samhälle, socialarbetare och klient. Här fungerar det Socialkonstruktivistiska perspektivet
som ett förstoringsglas vilket förstorar det subjektiva och obestämda.

4.3 Sammanfattning
Att kategorisera är att betrakta som ett sätt för oss att skapa mening och ordning tillvaron. Vi
styrs av vår förförstålse och hjärnan kan hitta strukturer även i väldigt otydliga och oklara
grupper. Strukturen skapas utifrån egen förförståelse i olika former. Därför kategoriseras både
personal och klienter efter vad som anses vara gemensamma drag. Gemensamma drag som är
självklara för vissa men inte för andra beroende på förförståelse. Kategorier är varken bra
eller dåliga men de är alltid subjektivt definierade och bör därför lyftas fram för granskning.
Vi skapar kategorierna socialarbetare, klient och problem. Varken klienter eller socialarbetare
är statiska i sitt uppträdande. En klient och dennes klientskap skall ses mer som en process där
klienten förr eller senare upphör att vara klient.

5 Metod
5.1 Val av metod med motiv
Uppsatsen är en intervjustudie med en analys i två delar. Den första delen är en
resultatredovisning och empirinära analys enlig van Manen (1990) där informanternas
uppfattningar redovisas sammanfattade i teman. Syftet med den empirinära analysen är att
undersöka boendestödjarnas uppfattningar. I den andra delen som är en teoretiskt kopplad
analys används resultatet för analys med teori i form av forskning om boende och stöd,
socialkonstruktivism och professionsforskning. I den teoretiskt kopplade analysen undersöks
om det finns ett samband mellan att konstruera en klient och att konstruera en ny profession,
och, vad får de professionellas uppfattning om sitt arbete för konsekvenser för målgruppen.
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Två grupper av boendestödjare har intervjuats i syfte att kunna spegla den ena gruppens
arbetsätt i den andras. Metodvalet för intervjuerna bygger på liknelsen ”lika lite som jag kan
se mig själv utan att se mig i spegeln, kan jag se mig själv utan att se mig i dig” (Andersson,
2012: 339). Metoden ger möjlighet att jämföra arbetsätt för att hitta likheter och skillnader. I
resultatredovisningen hanteras grupperna på gruppnivå som två separata grupper men även
som en enda stor sammanslagen grupp av alla boendestödjare.
Resultatredovisningen görs med det metodologiska perspektivet fenomenologi (Manen, 1990;
1997; Payne, 2002; Wenneberg Barlebo, 2010; Cerbone, 2012). Fenomenologi handlar om att
studera upplevelsen av ett fenomen och det passar för två av uppsatsens frågeställningar alltså
hur boendestödjare beskriver den målgrupp de arbetar med och hur de beskriver sin roll.
Den fenomenologiska analysen (van Manen, 1990) handlar om att undersöka om det finns
något gemensamt i en upplevelse som flera delar och det blir därför attraktivt att använda den
fenomenologiska ansatsen för att tydliggöra gemensamma drag i boendestödjarnas
upplevelser. Metoden för resultatredovisning i uppsatsen är baserad på van Manens (1990)
metodbeskrivning och bygger i detta fall på intervjuer som transkriberats och som sedan
omformulerats till teman. Processen kring att omformulera är enligt van Manen (a.a.) viktig
eftersom ett tema skall representera poängen med en upplevelse eller det som upplevelsen
fokuserar på. Ett tema kan enligt van Manen (a.a.) till exempel vara svaret på någon av
frågorna: - vad är det som händer här? eller: - vad är det här ett exempel på? Temat
representerar en och helst flera personers beskrivning av en händelse som är tolkad och
omformulerad så att händelsen blir begriplig för andra (a.a.).
Teman kan sedan sammanställas i grupper och framställas som en helhet, i delar och i
enskilda meningar. Helheten beskriver hur den grundläggande idén eller meningen kan
formuleras och sammanfattas. I delar – som beskriver vilka uttalanden eller meningar som
verkar vara särskilt intressanta eller klarläggande för själva meningen i texten. Eller i form av
enskilda meningar eller citat som särskilt väl beskriver vad ett tema eller en grupp av teman
innehåller för satser (meningar) och som speciellt väl beskriver de upplevelser som återges.
En viktig del i framställandet är att helheten skall harmonisera med delarna och omvänt.
Kvaliten på en fenomenologisk analys avgörs av hur det lilla förhåller sig till det stora och
tvärt om (a.a.).
Den allmänna kritik som framförs mot fenomenologiska metoder är bristen på klarlägganden
vad avser ontologi, det vill säga läran om hur världen är beskaffad, och epistemologi, alltså
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läran om kunskap (Cerbone, 2012). Det ontologiska problemet kan lösas genom att hävda att
världen endast består av det som vi som individer personligen uppfattar. Även om det kan
anses som ett extremt argument är det ett av de tyngre i den fenomenologiska idén att den
personliga upplevelsen aldrig kan vara helt gemensam med andras om inte annat så för att vi
inte delar samma ögon, öron eller smak. Därför är det inte meningsfullt att försöka beskriva
hur världen är beskaffad på ett helt objektivt sätt då det saknas möjlighet att definiera det
objektiva. Det epistemologiska perspektivet hanteras på samma sätt då våra upplevelser och
därmed vår kunskap alltid skiljer sig åt. Däremot är det möjligt att beskriva och jämföra
upplevelser och därmed kan skillnader och framför allt likheter i upplevelser delas och
beskrivas (Cerbone, 2012).
Boendestöd är ett samlingsbegrepp som står för en social aktivitet som växer fram som ett
resultat av en politisk reform. Vad boendestöd är går inte att undersöka på annat sätt än att
vända sig till sådant som publiceras, sägs eller tänks om boendestöd. Syftet med uppsatsen är
” att undersöka och analysera hur begreppet boendestöd beskrivs och uppfattas av personal
som arbetar med boendestöd. I syftet ingår att undersöka och analysera om det finns något
samband mellan hur målgrupp och yrkesroll definieras.” Eftersom syftet är att undersöka
”personalens uppfattningar” blir van Manens (1990) fenomenologiska ansats lämplig eftersom
det är personalen som grupp, som uppsatsen fokuserar på. Alltså blir intervjuer med
boendestödjarna där de kan uttrycka sina idéer relativt fritt en lämplig undersökningsmetod.
Av det skälet har halvöppna intervjuer valts (Lantz, 2007). Eftersom avsikten är att förstå och
undersöka något som är delvis okänt måste intervjun lämna utrymme till deltagarna att
utveckla egna tankar och idéer och det kravet uppfylls väl av en öppnare intervjuform.
Argumenten för att välja en fenomenologisk ansats är intresset för boendestödjarnas
uppfattningar om sitt arbete och sina klienter. För att få en uppfattning om skillnader och
likheter jämförs två grupper. Boendestödjarnas uppfattningar sammanställs till ett resultat och
analyseras därefter mer klassiskt med stöd av forskning om boendestöd och teoretiska
utgångspunkter i form av social konstruktivism och professionsforskning.

5.2 Metodbeskrivning
Litteratursökning
För att hitta material har en litteratursökning på internet gjorts genom att söka efter rapporter
och annat material på Google och i Google-Scholar. Som sökord användes inledningsvis ordet
”boendestöd” och ”professionsforskning”. Därefter har sökningar skett efter ”boendestöd” och
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”professionsforskning” i Jönköpings Högskolebibliotekets sökverktyg. Det material som
hittats har använts för att hitta engelska begrepp som ”Housing First”, Housing Support”,
ACT-team och ”Professional Research”. Med hjälp av begreppen har litteratursökningar
gjorts i Jönköpings Högskolebibliotekts tidskriftsdatabas efter internationell forskning.
Strävan har varit att använda granskade (Peer-reviewed) artiklar ifrån europeiska, nordiska
och svenska tidskrifter. Böcker som använts har hittats genom att läsa avhandlingar och
artiklar och för att hitta lämpliga metodböcker och annan litteratur. Avhandlingarna har sökts
i avhandling.se med sökord enligt ovan.
Eftersökningar för metodologiska utgångspunkter har genomförts med sökorden
”fenomenografi” och ”fenomenologi” på samma sätt har sökresultatet använts för att översätta
begreppen till engelska och därefter har sökning skett på Google, i Google-scholar och i
Jönköpings Högskolebiblioteks tidskriftsdatabas. Efter att ha hittat artiklar har de i sin tur
använts för att leta ytterligare referenser och intressant material. Tillvägagångsättet har varit
det samma både vad gäller metodval och i eftersökning av tidigare forskning.
Datainsamling och urval
Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer. Totalt har 12 personer intervjuats och
informanterna är jämt fördelade mellan boendestöd för socialpsykiatri respektive missbruk. 11
kvinnor och 1 man har intervjuats. Boendestödjarna har varit anställda (på vikariat eller
tillsvidare) i respektive verksamhet mellan 4 och 15 år med undantag av en person som varit
anställd i ett år. Urvalet är ett tillgänglighetsurval (Silverman, 2005) och kontakten med
informanterna har förmedlats via verksamhetscheferna som frågat personal som de ansett ha
lämplig bakgrund. Verksamhetscheferna och informanterna har fått intervjufrågorna innan
intervjuerna så ett de har kunnat få en uppfattning om vad frågorna handlar om (se bilaga 1).
Därefter har kontakt tagits med de föreslagna informanterna och tid bokats för intervju.
Alternativt har verksamhetschefen ordnat med tid och plats för intervju.
Informanterna benämns IP1, IP2, till IP 12. (Intervjuperson 1,,,) och de sex första IP1 till IP6
arbetar inom socialpsykiatri. Benämningarna är slumpvis valda. Enheten inriktad mot
socialpsykiatriskt boendestöd är indelad i två arbetslag med en viss specialisering inom
arbetslagen där det finns ett visst utrymme att ägna sig åt brukare med problematik som
boendestödjarna är intresserade av eller specialiserade på.
IP7 till IP12 arbetar med olika former av boendestöd i huvudsak för olika typer av
missbrukare. I ”huvudsak” därför att någon brukare hade boendestöd av andra orsaker än
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missbruk men enhetens målgrupp är missbrukare. I gruppen IP7 till IP12 finns representanter
för olika inriktningar på boenden. IP7 och IP8 arbetar på en enhet som är inriktad i huvudsak
mot boendestöd för boende med kommunkontrakt. IP9 arbetar i ett boende som ingår i en
utslussverksamhet dit de boende kommer för att senare flytta till egen lägenhet med
kommunkontrakt. IP10 och IP11 arbetar på ett kvinnoboende som är avsett som en mellansteg
mot att bo i egen lägenhet och IP12 arbetar på ett lågtröskelboende av mer permanent karaktär
där de boende får dricka alkohol och vara påverkade på vissa villkor.
Boendestödjarna har olika benämningar på sina brukare. Vissa kallar dem just brukare, en
annan vanlig benämning är klient eller kort och gott boende. I resultatet och analysen används
de olika benämningarna beroende på sammanhang. Dock avses samma målgrupp.
Genomförande av intervjuer
Intervjuerna har genomförts på eller i anslutning till respektive arbetsplats. Fyra av
intervjuerna har genomförts som enskillda intervjuer och fyra i par. Intervjuformerna är jämt
fördelade med två par- och två enskilda intervjuer vid varje enhet. Båda formerna har sina för
och nackdelar men framför allt finns det en risk att någon i en par-intervju inte svarar på en
fråga eller att informanterna talar samtidigt vilket försvårar transkriptionen. Samtliga
informanter har fått alla frågor direkt ställda till sig så att de har kunnat svara själva på dem. I
par-intervjuerna har dock informanterna haft förmånen att svara, lyssna och diskutera sina
svar efterhand som de har hört sin kollega svara. Sammantaget har det dock framkommit
ungefär samma teman i alla intervjuerna. Innan intervjuerna har startats har bakgrunden till
mötet presenterats och informanterna har getts en skriftlig information om syftet med
uppsatsen och hur anonymitet med mera hanteras (se bilaga 1).
Databearbetning och analys
Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats och därefter har ett resultat samanställts
för analys. Analysen har skett i två delar. Den empirinära, där informanternas uppfattningar
beskrivs. Syftet med den empirinära analysen är att skapa en bild av hur informanterna ser på
sin yrkesroll, på klienterna med mera utan att göra annat än att redovisa vad som framkommer
i intervjuerna. Fokus ligger här på boendestödjarnas egna uppfattningar och upplevelser.
I den teoretiska analysen har resultatet speglats mot teorier och egna slutsatser kring den
empirinära analysen kopplat till teorierna.
Varje intervju har transkriberats ordagrant. Efter att ha transkriberat tre intervjuer började
noteringar föras om gemensamma teman i ett särskilt dokument. Därefter har intervjuerna åter
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lyssnats igenom i sin helhet eller i valda delar. Därefter bearbetades transkriptionerna genom
att de skrevs om så att den uppfattade ”meningen” i svaren formulerades. Två av uppsatsens
frågor är av typen ”hur uppfattar och beskriver…” och då blir det lämpligt att beskriva vad
informanterna upplever. Vad informanterna ”menar” handlar då om att sammanfattande
beskriva hur de upplever sin yrkesroll och sina klienter med mera och det är en av
hörnstenarna i van Manens (1990) metod. Dessa meningar, eller upplevelser med sina
gemensamma och sina särskiljande drag samlades sedan i teman som slutligen sammanställts
i en ”helhet” eller en sammanfattning av uppfattningar om begreppet boendestöd.
Den empirinära analysen har alltså gjorts i följande ordning:
1. Transkription
2. Genomlyssning
3. Genomläsning för insamling av material och gruppering inför tema bearbetning
4. Omformulering en första gång – en omformulering av informanternas beskrivningar
till ett faktaunderlag
5. Omformulering en andra gång till teman som sedan använts som rubriker som
sammanställts i en ”helhet” (se bild 1)
I den teoretiska analysen har innehållet i de teman som formulerades i den empirinära
analysen använts för analysens andra del där tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter
användes som tolkningsram. Syftet med den teoretiska analysen är att spegla resultatet mot
teorier och egna slutsatser kring resultatet från del ett kopplat till teorierna. Materialet har
alltså analyserats på två olika sätt. Dels har informanternas uppfattningar beskrivits och
därefter har en mer klassisk analys gjorts med stöd av teoretiska utgångspunkter och tidigare
forskning om boendestöd.
Egen förförståelse
Den egna förförståelsen är relevant för uppsatsen och bör diskuteras eftersom den påverkar
analysen och den aldrig går att frigöra sig helt ifrån. Förförståelsen består av arbete som
semestervikarie i boendestödet för missbrukare under två år och även då som vikarie under
året emellan. Därefter har två år som socialsekreterare vid en Missbruksvårdsenhet gett ett
perspektiv som beställare av tjänsten boendestöd. Något år som föreståndare för ett boende
för missbrukare vilket inkluderar arbetsledaransvar för boendestödjare som arbetar med
missbrukare skall också läggas till förförståelsen. Förnärvarande är jag enhetschef för en
Beroendeenhet där det ingår boendestöd.
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Den egna upplevelsen är på ett sätt lika värdefull som informanternas men som i alla
sammanhang är det viktigt att skilja på vad som är eget och andras. Förförståelse är något som
alltid påverkar en studie. Jag har använt min egen förförståelse för att formulera ett problem
som är relevant att studera. I från val av problem, via urval av forskning om ämnet till
transkription av intervjuer och iakttagelser under analysen finns förförståelsen med som ett
filter. Ambitionen har varit att tydligt ange när mina egna tankar och resonemang används.
Etiska hänsynstaganden
Arbetet har bedrivits enlig Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning” de fyra huvudkraven har hanterats enligt följande.
1. Informationskravet: Informanterna har på förhand informerats om syftet med
uppsatsen och på vilket sätt de förväntas delta och det har skett skriftligt. Vid intervjutillfället har förutsättningarna gåtts igenom ytterligare en gång. Informationen har
lämnats skriftligt och finns som bilaga i uppsatsen (se bilaga 1och 2).

2. Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att deltagarna fått ta ställning vid förfrågan
om deltagande och även upplysts om att de när som helst under intervjun har rätt att
avbryta sitt deltagande. Samtliga har informerats om och samtyckt till att intervjuerna
kommer att spelas in och detta har skett innan intervjun påbörjades. Samtliga deltagare
är anställd personal som själva fått ta ställning till att delta och deltagandet har skett på
arbetstid med arbetsgivares medgivande. Ingen deltagare har önskat att dra sig ur eller
avbrutit sitt deltagande under det att uppsatsen skrivits.

3. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts så långt det är möjligt. Intervjuerna har
genomförts under förutsättning att tystnadsplikt gäller från författarens sida vilket
meddelats skriftligt (se bilaga 1). Insamlat material i form av inspelningar förvaras på
ett separat media och raderas då uppsatsen är examinerad. Vid transkription har alla
personliga uppgifter som personnamn, ortsnamn och verksamhetsnamn tagits bort och
ersatts med beteckningar där så krävs för referenser. Beteckningarna är inbördes
strukturerade men slumpvis valda. Det finns heller inget samband mellan
beteckningen ”IP1 (Intervjuperson 1) och den ordning i vilken intervjuerna
genomfördes. Det finns heller ingen noggrannare beskrivning av intervjupersonerna i
uppsatsen som medger individuell identifiering. De som deltagit kan naturligtvis
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känna igen sig men risken att någon utomstående skall få tillgång till material som kan
identifieras är liten.

4. Nyttjandekravet tillgodoses genom att materialet (inspelat och transkriberat) endast
kommer att användas för att producera uppsatsen.

6 Resultat och empirinära analys
6.1 Resultat av undersökning med empirinära analys
Resultatet är tänkt att spegla informanternas uppfattningar enligt van Manens (1990) metod
för resultatredovisning vilket innebär en omformulering av det transkriberade materialet.
Likartade uppfattningar redovisas under ett tema. Resultatet bygger på identifierade teman.
De teman som valts kommer att uttryckas i rubriker, till exempel ” Vem som helst kan bli
brukare” och efter temat kommer en förklaring av vad temat representerar för uppfattning
eller uppfattningar. Citat ur intervjuerna kommer bara att göras i mycket speciella fall och då
där citaten representerar temat mycket tydligt. Om någon använt ett snarlikt uttryck som dock
inte citeras så nämns personerna i den följande texten som IP (intervjuperson) med sitt
nummer efter uttrycket som markeras mellan citationstecken.
Tema: Vem som helst kan bli brukare och det kan hända oss också!
”Att se brukare för den person den är” är ett vanlig förekommande uttryck och nämns
uttryckligen av IP1 och IP12. Uttrycket står för att brukarna betraktas som jämlikar men som
lever under speciella förutsättningar. Uttrycket representerar även ett flexibelt förhållningsätt
som innebär att boendestödjaren får ta dagen som den kommer. Har brukaren en dålig dag så
får arbetet anpassas efter brukarens villkor. Förmågan att kunna hantera oförutsedda händelser
och att kunna lösa akuta problem uppfattas som en viktig personlig förmåga hos
boendestödjarna. Det upplevs också som en av de mycket positiva drivkrafterna i arbetet.
Ingen dag är den andra lik. Upplevelsen av att vara flexibel men ändå rutinstyrd och
balansgången där emellan upplevs av samtliga som det roliga med arbetet. Här återfinns också
uppfattningen att nästan vem som helst kan bli brukare och att det styrs mer av slumpen än av
andra omständigheter. Synsättet representeras av uttryck i stil med ”Det kan ju drabba vem
som helst” vilket diskuteras av IP6 och IP9. De påpekar också att problem alltid medför en
risk att få psykiska problem med eller utan missbruksproblematik. Om missbruk orsakar
psykiska problem diskuteras också av bland andra IP2, IP3 och IP8. Enligt dem är det svårt att
avgöra vad som kommer först eller ens vad som är huvudproblematiken för vissa brukare.
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(IP6)… alltså bara det här hur det kan se ut, det som kanske man själv tar för givet. Alltså att det kan se olika ut
och att ehh det själsliga lidandet kan verkligen drabba precis vem som helst, när som helst…

Tema: Klienterna kan egentligen inte kategoriseras utifrån sina funktionshinder
Anledningen till att brukarna behöver boendestöd är en varierande problembild som
klienterna har oavsett missbruk eller psykisk störning. Det nämns uttryckligen exempelvis av
IP2, IP4, IP9 och IP10 och representerar det faktum att anledningen till att brukarna får
boendestöd varierar mycket. Däremot finns vissa typer av vanliga problem som till exempel
missbruk, ensamhet eller svårigheter med att befinna sig på offentliga platser och i
folksamlingar. Andra vanliga problem som nämns är ekonomiska problem i form av att
brukarna har svårt att få ekonomin att gå ihop eller att brukarna en gång dragit på sig skulder
som släpar efter och som medför att det inte går att få ett hyreskontrakt utan boendestöd. Det
senare kan handla om personer som numera lever ett socialt ordnat liv men som har haft
problem i tidigare relationer till exempel. Boendestöd är ett villkor för att få tillgång till ett
ordnat boende där behovet av boendet uppfattas vara den enda gemensamma faktorn som
alltid finns hos brukarna.
(IP2)... men jag vet att jag har ställt frågan hos handläggaren, för jag begriper ju inte alltid allting (skratt) alltså
alla, de här bokstavsdiagnoserna som är så jävla moderna idag, alltså vem sorterar så att en viss klick kommer
till oss,,,en viss klick kommer till [namn på enhet] ,,,men det fick ,,, men jag fick inget svar på det,,,

Tema: Att företräda sina brukare och samhällets skepsis till brukarna
IP12 beskriver att rollen som boendestödjare även handlar om att vara brukarnas advokat
gentemot lokalsamhället i övrigt. IP12 var med och startade ett lågtröskelboende och de
boende i stadsdelen visade en tydlig ovilja och gjorde ett massivt motstånd för att slippa
boendet i stadsdelen. Det handlade om allt ifrån att grannar inte ville till att busschaufförer
påstod att de skulle vägra att släppa upp brukarna på bussen. IP12 berättar att boendestöd,
chefer och politiker förde en dialog med de berörda, lyssnade men ändå startade boendet.
IP12 berättar att bilden idag är den omvända. Busschaufförerna kommer och lånar toaletter på
boendet och grannarna skänker saker, och ibland kan föreningar och andra organisationer
även skänka överblivna mackor och liknande till boendet. IP12 konstaterar att det var viktigt
att inledningsvis lyssna på omgivningens farhågor kring boendet och att respektera rädslan för
målgruppen men att inte ge efter för trycket. IP12 upplever att boendet och brukarna idag är
en accepterad del av stadsdelen. Även boendestödjarna inom den socialpsykiatriska enheten,
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IP1 och IP3 beskriver en ömsesidig skepsis dels från samhällets sida gentemot brukarna och
dels ifrån brukarnas sida i form av många brukare är rädda för att vistas ute i samhället.

(IP12)… i och med att det blev ramaskri när vi skulle öppna det här boendet, just i [namn på stadsdel] där det
här ligger, så det är ju ett jättestort bostadsområde, så det var ju ramaskri, att det skulle flytta ut kroniker, för
dom trodde ju liksom då att det skulle vara fylla i trädgårdarna, och dom skulle gå på barnen och dom skulle
ligga i trädgårdar och busschaufförerna var tokiga, dom skulle inte få åka med bussen, och konsumpersonalen,,,
du vet det var TV, Radio, Tidningar du vet det var ramaskri […] ehh så att första året, första tre månaderna, då
hade vi två vakter på plats, och sen hade vi en Securitasbil som cirkulerade i [bostadsområdet] då, men det
hände ju inget…

Tema: Tvånget som finns inom en helt frivillig insats är något som en boendestödjare
måste hantera
Att boendestöd förekommer i kombination med olika villkor uppfattas i det närmaste som en
självklarhet bland boendestödjarna som arbetar med missbrukare. Det är något flera benämner
i termer av ”dolt tvång” och som de flesta i grunden tycker är negativt. Det uppfattas dock
som att motivet helgar medlet då andra alternativ saknas. Vid arbete med missbrukare har till
exempel boendestödjaren informerat brukaren om att boendestödet skall ha en nyckel till
lägenheten och att lägenheten kan låsas under en kortare period i akuta situationer. IP7
nämner att låsningen vid dessa tillfällen ofta kan lösas i samförstånd med brukaren, men
ibland inte. Vid boende i lägenhet erbjuds brukaren ett andrahandskontrakt vilket brukaren
visserligen skriver på frivilligt men det villkoras boendestöd på grund av risken att lägenheten
blir ett tillhåll för hemlösa kamrater som stör grannarna. Till lägenhetsboenden kan även
andra krav kopplas som till exempel att boendestödjare skall informeras om det finns gäster
som sover över i lägenheten och då är förhållandet mellan brukare och gäst avgörande för om
det godkänns eller inte. I träningsboendet som är ett korridorboende av mer tillfällig natur
villkoras drogtester och utandningsprov. Vid lågtröskelboendet som är mer permanent där det
tillåts alkohol finns andra krav kopplade till boendet. Valfriheten i ifrågasätts av
boendestödjarna IP7 till IP12. Men det anses som ett nödvändigt ont. Detta nämns av IP7,
IP8, IP9 och diskuteras av IP6.
(IP8)… så ibland gör man ju det förebyggande, det kanske låter grymt då, nu låser vi ute den här personen men
det är ju bättre än att den förlorar lägenheten helt och hållet…

IP1 som arbetar på en socialpsykiatrisk enhet lyfter varianten att boendestödet uttryckligen är
frivilligt vilket även understryks av IP4. Boendestödjarna på den socialpsykiatriska enheten
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upplever att de har frivilligheten som en självklar plattform. De uppfattar att frivilligheten är
något som ibland nästan blir ett hinder i arbetet. Den första kontakten med brukaren
formuleras av IP1 och IP2 som ett särskilt arbetsmoment som kan ta mycket lång tid. IP1
berättar att det kan ta upp till tre månader att komma över tröskeln. Det här problemet
återfinns inte bland boendestödjarna som arbetar med missbruk då de ofta har nyckel till
lägenheten, vilket också villkoras i förutsättningarna för att få ett ”kommunkontrakt”.

Tema: Det etiska problemet att vara hyresvärden och beslutsfattaren som fattar beslut
vilka drabbar brukaren
Ordet ”regler” nämns uttryckligen inte en enda gång under intervjuerna med boendestödjarna
från den socialpsykiatriska enheten (IP1 till IP6). Däremot nämns ”regler” vid upprepade
tillfällen av samtliga boendestödjare som arbetar med missbrukare (IP7 till IP12).
Boendestödjarna för missbrukare upplever sig ha en roll som hyresvärd och som
myndighetens verkställande förlängda arm. Detta nämns uttryckligen av IP7. Allmän
administration av hyreskontrakt, låsbyten och byte av ”taggar” (elektroniska nycklar) hör till
vanlig arbetsuppgifter. Allt syftar till att brukaren skall klara ett eget boende. Rollen som
boendestödjare kan också omfatta beslut som till exempel att låsa en lägenhet vilket då
uppfattas som motsägelsefullt. Det innebär att brukaren helt enkelt låses ute på grund av något
normbrott. Att ”låsa ute” kan vara ett villkor från fastighetsägaren eller uppfattas som en
åtgärd för att förhindra vräkning. Till och med vräkning som boendestödjarna säger (inte i
juridisk mening utan med hänvisning till överenskommelser), alltså att tvinga brukaren att
flytta ut, tillhör en boendestödjares arbetsuppgifter. Det uppfattas som närmast självklart att
som boendestödjare verkställa konsekvenser av regelbrott bland klienterna. Det finns fler
villkor att ta hänsyn till som boendestödjare och som leder till en roll som uppfattas som en
slags domarroll även om den inte är uttalad. Rollen som domare upplevs tydligast i arbetet
som boendestödjare för missbrukare och blir tydlig på grund av alla regler kring boenden,
lägenheter och missbruk. Exempel som nämns på regler som boendestödjarna måste
kontrollera efterlevnaden kring är nolltolerans, att brukarna måste ställa upp på drogtestning
vid misstanke och sist men inte minst att våld och hot inte accepteras i någon form.

Tvånget och frivilligheten upplevs som ett dilemma. Boendestödjarna ger tydligt uttryck för
att ansvaret som läggs på dem ibland leder till situationer som är svåra att fatta beslut i. Vad
som är rätt eller fel går allt som ofta inte att avgöra utifrån regler. Det blir då
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boendestödjarnas personliga bedömningar som får gälla och det framstår som ett tydligt
dilemma främst bland boendestödjarna som hanterar missbrukare.

Krav på att förhålla sig till regler förekommer även bland boendestödjare som arbetar med
psykiska funktionshinder. Inom den socialpsykiatriska enheten nämns en arbetsskyddsregel,
eller ett förhållningssätt som handlar om att boendestödjarna inte arbetar med påverkade
personer. Huvudregeln är att boendestödjarna inte skall arbeta med missbrukare och baseras
på en grundinställning att det inte finns några pedagogiska förutsättningar för boendestöd då
någon är påverkad. Något som de flesta av boendestödjarna inom den socialpsykiatriska
enheten upplever att de måste ha en nyanserad inställning till. Eftersom det i praktiken är
svårt för boendestödjarna att avgöra om någon är påverkad av tabletter eller inte arbetar de
ändå många gånger med personer som kan vara påverkade. Upptäcker de en brukare som är
påverkad skall de lämna brukaren och diskutera saken vid nästa träff. Fungerar inte det tar de
upp saken med brukarens handläggare. Missbruk är inte accepterat och kan leda till att
boendestödet tas bort.
(IP1),,, för vi har ju egentligen som policy att vi går ju inte in till personer som är påverkade men (IP2 : vi går in
till personer som är påverkade) ,,ja och ibland är det ju väldigt svårt att se om en person är,,, är en person
påverkad av alkohol […] det är ju liksom lättare att se,, och man känner lukt,,

En brukare måste också på något sätt följa den genomförandeplan som görs annars riskerar
brukaren att bli av med boendestödet. Genomförandeplanen beskrivs och uppfattas av
boendestödjarna som grunden för arbetet. Genomförandeplanen innehåller målet och syftet
med boendestödet. Planen kan förändras över tid och den skall finnas i skriftlig form De
boendestödjare som inte talar uttryckligen om genomförandeplaner talar dock ändå om syfte,
mål och planer i mer allmänna termer. Enligt boendestödjarna så är det brukaren som
formulerar mål och syfte i genomförandeplanen även om planen i sig själv skrivs av en
boendestödjare eller handläggare.
Tema: Arbetet går ut på att göra med inte åt och att vara motor och ”hjälp-jag” men
inte hemtjänst
Att vara ”spindeln i nätet” är en annan viktig uppgift och här uppfattar boendestödjare sig
själva som en ”motor”. På grund av dåligt mående upplevs brukarna ofta ha låg förmåga till
initiativ och framför allt till att ha förmåga att genomföra aktiviteter av olika slag.
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Aktiviteterna kan omfatta allt från att klara av att stå i kö i en livsmedelsbutik (IP6) eller att
ringa frisören för att boka tid (IP4) till att boka läkartider (IP1). Boendestöd handlar inte om
hemtjänst vilket diskuteras av nästan samtliga informanter på olika sätt men det är tydligt att
boendestödjarna uppfattar en av sina arbetsuppgifter som att göra saker tillsammans med
brukarna vilket de lyfter som en skillnad jämfört med ordinarie hemtjänst som utför tjänster åt
brukarna. För övrigt beskriver boendestödjana unisont att det är brukaren som gör jobbet med
stöd och uppmuntran ifrån boendestödet oavsett om det handlar om att dammsuga eller att ta
kontakt med sina anhöriga.
(IP3) …ju alltså jag sitter ju på en stol alltså för vi gör ju inte,,, utan mitt jobb är att få honom att städa, så det är
väldigt spännande,,

Tema: Den asymmetriska relationen att finnas kvar oavsett vad som händer utan att för
den skull göra sig oumbärlig och utan att vara väninna
I arbetet som boendestödjare upplevs skapandet av en allians och en god kontakt med
brukaren som grundläggande för allt annat arbete. Samtalet är kanske det viktigaste verktyget
och samtliga informanter nämner samtalet som en viktig del av relationen. Boendestödjarna
uppfattar sina brukare många gånger som ensamma människor. Att förhindra ensamhet och
tristess upplevs som en viktig komponent i boendestödet och att göra den ena dagen olik den
andra och att skapa skillnad mellan vardag och helgdag. Det förekommer flera beskrivningar
av ensamhet i intervjuerna. IP2, IP4, IP10 och IP12 talar om ensamhet. Att vara
kontaktperson, samtalspartner och att synliggöra och att normalisera uppfattas som viktiga
inslag. Exempel på normaliseringsdiskussioner lyfts till exempel av IP3 som berättar att
klienterna ofta tror att ”alla andra” firar jul på ett sätt som framställs på TV med
undermeningen att alla andra är tillsammans och lyckliga. Ändå upplever de flesta av
boendestödjarna att de inte kan vara kompis med sina brukare. Dels leder reglerna ibland till
konflikter som inte kan hanteras vänner emellan. Men även myndighetsperspektivet, alltså att
det finns ett biståndsbeslut i botten och att biståndet kan upphöra uppfattas som ett hinder.
Dessutom nämner IP3 det faktum att det måste vara naturligt att kunna gå hem på
barnledighet och att IP3 då ersätts av någon annan.

Uppfattningen bland boendestödjarna är att de utför ett arbete och att de inte är brukarnas
vänner vilket diskuteras av IP3, IP6 och IP9. Att inte vara kompis betyder att det är brukaren
som hälsar först då brukare och boendestödjare ses på stan för att brukaren skall ha möjlighet
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att välja att avslöja att det finns en relation mellan brukare och boendestödjare. IP3 berättar att
IP3 och någon brukare har en gemensam vän men att vännen inte är medveten om att IP3 och
brukaren är bekanta med varandra.

Att inte vara kompis, väninna eller vän står också för att det inte upplevs som positivt att en
brukare ringer till en boendestödjare då denne är ledig. Något som inte gäller för alla. En
boendestödjare framför uppfattningen att:
(IP12)…” vill dom ringa så får dom ringa (F: jo) det spelar ingen roll om jag är ledig, och det vet dom, sen ringer
dom inte bara för någon struntsak, men jag finns med dom så mycket så att det är väl en trygghet för dom”

Intervjupersonen i fallet ovan är väl medveten om att förhållningsättet är ifrågasatt men
upplever inte att den tillgängligheten är ett bekymmer. Att de flesta ändå inte är tillgängliga
då de inte arbetar gäller som en regel för övriga intervjuade.

Tema: Ett ständigt lärande där brukaren ofta är den bästa källan till ny kunskap
Boendestödjarnas bakgrund varierar liksom boendestödjarnas uppfattning om
lärandeprocessen i och inför yrket varierar. Någon har arbetat som vakt på ett häkte och en har
varit lärare. Flera har en bakgrund som undersköterskor och några är utbildade till
behandlingsassistenter. Boendestödjarna upplever att de får mängder av utbildning inom
yrket. Utbildningen har ett värde också som förmån vilket IP3 och IP6 ger uttryck för. (De
utbildningar som nämns redovisas i tabell 1 (se sidan 31). Det är flera boendestödjare som
anser att det är brukaren i sig själv som är den viktigaste källan till kunskap. Det uttrycks
bland annat av IP2 som upplever att lärandet sker i samarbete med brukaren. Ur arbetet med
brukaren uppstår erfarenhet och när något går fel är det enklast att fråga brukaren hur ett
lämpligare sätt att hantera en given situation skulle vara. Här uppfattas handledning spela en
viktig roll i boendestödjares utbildning och fortbildning vilket diskuteras av IP4. Enligt IP4 är
handledningen ett tillfälle att lära sig använda metoder, skapa en idé om hur en given situation
skall hanteras vilket sker i samarbete med handledare och handledningsgrupp.
IP2: det är ju en resa,,, man lär sig ju hela tiden, […] och det är ju de som lär oss […],, alltså sen kan vi ju gå hur
mycket kurser vi vill (skratt) höll jag på att säga,,, det är ju ändå de som ,,,
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Utbildningar som nämns av boendestödjarna
Missbruk
Vanligt förekommande

Förekommer på individnivå

(fler än 3 har utb.)
MI (Motiverande Samtal)

Grundläggande

Psykiskt funktionshinder
Vanligt förekommande

Förekommer på

(fler än 3 har utb.)

individnivå

MI (Motiverande Samtal)

psykoterapiutbildning med
ASI (Addiction Severety

inriktning mot KBT

Index)

(Högskola 7,5- 15hp)

Beroendelära (högskola

En utbildning som det

och uppdrags-utbildning)

uttrycks önskemål om är

gogik för
ESL (Ett självständigt Liv)

(Högskola)

förhållningssätt

utbildning kring är

Beroendelära (högskola

Case Manager

utbildning kring frågor

och uppdragsutbildning)

utbildning (Högskola

som rör hedersrelaterat
Basutbildningar inriktat

neuropsykiatriska
funktionshinder

Lösningsfokuserat

ÅP (återfallsprevention)

Rehabiliteringspeda-

våld

7,5 hp)
Basutbildningar inriktat

mot missbruk inom ramen

mot missbruk inom

för SKL:s projekt Kunskap

ramen för SKL:s projekt

till Praktik

Kunskap till Praktik

Nätverksorienterat

50-timmars

Arbetetssätt

orienteringsutbildning i

(Samverkansutbildning,

KBT (Kognitiv Beteende

Högskola 7,5- 15hp)

Terapi)

Evidensbaserad psykiatri

Handledning

(högskola, längd och exakt
namn oklart)
Handledning
TERMA
Självskyddsutbildning

Tabell 1: Redovisning av de utbildningar som nämns i intervjuerna.
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Tema: Att känna sig behövd är en positiv del i arbetet som boendestödjare vilket också
kan vara ett problem för brukaren
Det här temat lyfts av IP9 och IP5 som känslan att faktiskt åstadkomma något i någon annans
liv och därmed göra något viktigt både i arbetet och för självkänslan. Relationen mellan
brukare och boendestödjare uppfattas som ett givande och tagande och uttrycks av några
boendestödjare som sådan att man får mycket tillbaka av brukaren. IP2 nämner ett exempel
kring hur en brukare börjar berätta sin historia och hur IP2 upplever det som otroligt
spännande att brukaren börjar anförtro sig och vågar berätta. IP9 beskriver att ”vara behövd”
nog måste vara en av drivkrafterna i arbetet för att klara det.
(IP9) nej, då orkar man inte, utan man måste ju känna ändå att,,, eh,, här lyckades jag få honom, eller här
lyckades vi eller, men man känner, ändå en viss nöjdhet (F:m) ehh men det har väl att göra som man är, jobbar
med gamla förut, där kände jag ju också, jag var behövd! På något vis?

Ett fenomen som lyfts av IP4 som handlar om att skydda brukaren från annan personal hör
även till det här temat. Upplevelsen kring klientens utveckling är så stark att boendestödjare
betraktar brukaren som ”egen”. Det tar sig då uttryck i att boendestödjaren motarbetar andra
boendestödjare som vill besöka en brukare. Boendestödjaren i exemplet undanhöll
information om brukaren för resten av arbetsgruppen och ville vara ensam i arbetet med att
stötta brukaren. IP4 beskriver då fenomenet som en konsekvens av att:
(IP4)… att man själv tror att man gjort ett sånt jäkla bra jobb vid den här personen,, att det här har jag gjort och
man vill också fullfölja det och se om det kan hända något mer,,,

IP4 beskriver ett beteende som går ut på att skydda brukaren från att andra kliver in och
förstör ett redan etablerat framsteg som boendestödjaren är frambringare av och att
boendestöjdaren tror sig vara så speciell att brukaren helt enkelt inte kan få en bättre
boendestödjare. Fenomenet anses inte vara ett gott exempel på bra boendestöd utan upplevs
som ett misstag av IP4 som i övrigt anser att brukarna vinner på att boendestödjarna arbetar i
par. Att arbeta i par lyfts av flera boendestödjare som det arbetsätt som anses gynna brukarna
och den uppfattning som gäller i den intervjuade gruppen.
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Tema: Utbildning ger verktyg och erfarenhet är avgörande men utan personlig
lämplighet går det inte att arbeta som boendestödjare
Erfarenhet uppfattas också som en mycket viktigt förutsättning för att kunna uträtta ett bra
arbete. Vilket nämns av IP2, IP3 och IP9. I erfarenheten ligger att som det uttrycks av IP6
arbeta med små mål och ha tålamod. Det innebär också att följa brukaren i brukarens tempo
och inte ha bråttom som IP6 uttrycker saken. Utvecklande av magkänsla eller intuition nämns
också som en viktig kompetens som kommer med erfarenhet och som inte kan skaffas på
annat sätt än genom praktiskt arbete. Förmågan att ana att något inte stämmer med en persons
beteende vid användande av droger tas som ett exempel av IP9. Boendestödjaren beskriver
hur en brukares beteende framstod som helt normalt för boendestödjaren som vid tillfället
arbetat ett halvår men hur hennes mer erfarne kollega kunde se på klienten att något inte
stämde. Brukaren skickades till ett drogtest som visade att brukaren var påverkad.

Det betyder enligt IP8 och IP9 mycket för framgången i arbetet att skaffa sig kunskap om och
hålla i kontakter som rör brukarens nätverk och att som IP10 upplever det att få alla att dra åt
samma håll. Med erfarenhet följer också ett nätverk av myndighets- och officiella kontakter
av olika slag som boendestödjarna måste lära sig att förhålla sig till. Enligt IP7 kan det röra
sig om till exempel kontakter med Polis, Psykiatri, Hälso- och sjukvård i övrigt samt alla
sociala kontakter och kontakter med hyresvärdar med mera.

Samtliga uppfattar att utbildning ger verktyg att arbeta med. Framför allt nämns samtalet som
ett viktigt verktyg och att det hjälper klienten att prata av sig. Majoriteten av de tillfrågade
upplever ingen brist på utbildning däremot uppfattar några att de ibland finns en brist på
koppling mellan teori och verklighet. Ändå är det som IP6 uttrycker saken en förmån att få
tillgång till all utbildning då det ger tillgång till att betrakta ett problem ur fler perspektiv. IP2
beskriver att utbildningen öppnar ögonen och bidrar till förståelsen för brukarna. Som en av
boendestödjarna utrycker saken:
(IP11)… en stor dos av personlig lämplighet […] sen kan man ju slänga på lite utbildningar uppe på det men du
behöver ju ha, en lite, mänsklig människosyn å, se alla för vad dom är…

Tema: Personkemi, schema och personliga intressen styr fördelningen av brukare
Boendestödjarna (samtliga) väljer ibland sina brukare men ofta får boendestödjarna dem
tilldelade baserat på hur det personliga arbetsschemat och den personliga arbetsbelastningen
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ser ut. Boendestödjarna har hand om fördelningsprocessen tillsammans med arbetsledning och
handläggare. I stort sett gäller likande fördelningsprinciper både för boendestödjare som
arbetar inom socialpsykiatri och för boendestödjarna som arbetar med missbrukare. Det egna
intresset för en viss typ av störningar och framför allt relationen mellan brukare och
boendestödjare är viktiga inslag i arbetet med att fördela brukare emellan sig och det upplevs
som en förutsättning för att göra ett bra arbete.
(IP6)… och sen alltså vi tänker att, hur kan vi lösa det här på bästa sätt, alltså hur kan vi hjälpa personen, men
schematekniskt är det (F:ja) ju mycket

Tema: Olika verksamheter har samma klienter, jobbar med samma saker utan att tala
med varandra om det så ofta
Uppfattningen att boendestöd från både socialpsykiatri och missbruk besöker samma klienter
lyfts av några. Flera boendestödjare både inom socialpsykiatri och för missbrukare är inne på
att de har gemensamma brukare med de ”andra verksamheterna”. De kan stöta på varandra i
dörren hos brukaren. Orsaken till att det är så eller att det finns en uppdelning av klienter
mellan verksamhet för psykiska funktionshinder, missbruk och även ibland LSS (Lag
1993:387 om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) finns det också en undrande
inställning kring. Ingen intervjuad vet varför det finns en uppdelning men flera konstaterar att
de har samma klienter emellanåt. Vad de andra verksamheterna gör vet de boendestödjare
som diskuterar detta inte så mycket om i sak. IP1 uttrycker uppfattningen att boendestödet för
missbruk är mest inriktat mot själva missbruket men att det socialpsykiatriska boendestödet
fokuserar mer på personens beteende som helhet. Någon uttrycker det som att brukarna
lämnas över eller tas emot från den ena till den andra verksamheten inom kommunerna. IP3
nämner att en brukare kommit från LSS till den egna verksamheten. IP1 har ägnat mycket tid
åt att tänka på varför brukare blir sorterade i olika fack. IP1 redogör för sin uppfattning som är
att det är det problemområde som framträder tydligast som avgör var en brukare blir erbjuden
stöd. IP4 och IP5 misstänker att det är ingången som styr hur klienter fördelas mellan
missbruksvård och stöd för psykiska funktionshinder och då handlar det enligt IP5 ofta om
slumpen. Den som tar tag i en brukares behov gör en bedömning och kontaktar den instans
som tros vara rätt. Enligt IP4 och IP5 blir det då det problem som dominerar brukarens liv för
just det tillfället som styr var en brukare får erbjudande om boendestöd.
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IP10 som har egen arbetslivserfarenhet från boendestöd inom socialpsykiatri upplevde att
andra i personalgruppen (missbruk) tidigare uttryckt en skepsis mot brukare med psykiska
funktionshinder på grund av att personalen inte kunde något om brukarnas problematik.
(IP10) det är ganska spretigt faktiskt men det är ganska intressant, precis som du inledde med, om det är
samma typ av insats så? Ehh socialpsykiatri och, ja boendestöd så här? […] alltså personalgruppen när jag
började, va ju så här: ”- oahhh inte nån med psykiatribakgrund, ingenting sånt, de skall inte vara här, det är
bara rent missbruk”,,,, och jag vet inte, jag har aldrig sett det som nåt problem,,,

Sammantaget accepterar de intervjuade boendestödjarna att det finns en indelning men på
direkta frågor kan de undra över varför främst med motivet att det ibland är människor som
tillhör både gruppen missbrukare och psykiskt funktionshindrade medan andra personer med
snarlik problematik bara tillhör den ena.
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Gruppering av teman och sammanfattning
De teman som skapats ovan kan sammanfattas i några större helheter som har något
gemensamt. Helheterna som valts är enligt bild 1 nedan ”värden för boendestödjaren” (till
vänster), ”värden för brukaren” (mitten) och ”värden för samhället” (till höger). Med
värden menas här att det är viktiga faktorer som påverkar hur boendestödet skall utföras. Där
uppfattningar om värden överlappar varandra har det markerats som att ramen överlappar två
eller alla kolumner. Det värde som uppfattas som dominant har färgat ramen i de mindre
rutorna mest.
Helhet: Att vara boendestödjare uppfattas som ett antal värden vilka ständigt måste beaktas
Värden för boendestödjaren

Värden för brukaren

Tvånget som finns inom en helt
frivillig insats är något som en
boendestödjare måste hantera

Vem som helst kan bli brukare och
det kan hända oss också!

Utbildning ger verktyg och
erfarenhet är avgörande men utan
personlig lämplighet går det inte
att arbeta som boendestödjare

Värden för samhället

Klienterna kan egentligen inte
kategoriseras utifrån sina
funktionshinder

Den asymetriska relationen att finnas kvar oavsett vad som händer utan att för
den skull göra sig oumbärlig och utan att vara väninna
Arbetet går ut på att göra med inte åt och att vara motor och ”hjälp-jag” men inte
hemtjänst
Ett ständigt lärande där brukaren ofta är den bästa källan till ny kunskap

Att känna sig behövd är en positiv del i arbetet som boendestödjare vilket också
kan vara ett problem för brukaren
Det etiska problemet att vara hyresvärden och beslutsfattaren som fattar beslut
vilka drabbar brukaren

Olika verksamheter har samma klienter, jobbar med samma saker utan att tala med varandra om det så ofta

Att företräda sina brukare och samhällets skepsis till brukarna

Slumpen, Personkemi, schema och personliga intressen styr fördelningen av brukare

Bild 1. En sammanfattning av de teman som beskrivits i den empirinära analysen. Där uppfattningar om värden
överlappar varandra har det värde som uppfattas som dominant färgat ramen runt de mindre rutorna mest.
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Det finns en helhet som kan definieras utifrån att boendestödjarna nämner värden som rör det
egna arbetet och värden som rör brukaren oftast. Värden som rör den samhälleliga nivån är
inte så vanliga. Ordet värden har valts därför att de intervjuade har ett klart fokus på vad som
är viktigt eller väsentligt för brukarna och för dem själva. Det finns en bas av gemensamma
värden vilka representeras av de tre nedre rutorna i bild 1. Därefter finns ett antal värden som
påverkar både brukare och boendestödjare och överst i bild 1 återfinns rent brukar- respektive
yrkesrelaterade värden.
Boendestödjarna upplever:


Indirekt tvång: Boendestödjarna för missbruk uppfattar att det finns ett dolt indirekt
tvång inbyggt i arbetet och att detta leder till situationer som måste hanteras på plats
och just då händelsen inträffar. Boendestödjarna accepterar reglerna men lyfter
problematiken då de upplever att brukarnas fria val att ta emot boendestöd kan
ifrågasättas.



Regler: Ordet ”regler” finns inte ens nämnt i de sex intervjuer som genomfördes med
boendestödjarna som arbetar med psykiska funktionshinder (IP1 till IP6) och tvång är
inget som boendestödjarna identifierar verksamheten med. Där handlar det mer om att
förutsättningarna för boendestöd är uppfyllda som att det finns en genomförandeplan
något som brukaren inte kan förhandla bort.



En asymmetrisk nära relation: Boendestödjarna för psykiskt funktionshindrade
beskriver att de lägger mycket tid på att etablera en relation där brukaren skall ha
utrymme att vara förtrolig. Relationen kan beskrivas som asymmetrisk i den meningen
att brukaren exponerar sitt privatliv inför boendestödjaren som inte gör det av privatayrkesetiska och verksamhetsspecifika skäl.



Problem som drabbar både brukare och boendestödjare: Samtliga boendestödjare
måste förhålla sig till att deras brukare inte klarar alla samhällets krav och därmed
måste de hantera och reda ut situationer som brukarna hamnar i på grund av sin
problematik. Detta måste ske ”offentligt” och på så sätt måste boendestödjarna ta sina
brukare i försvar mot resten av samhället.
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Några iakttagelser att lyfta fram
Avslutningsvis finns det några detaljer i redovisade teman som särskilt förtjänar att lyftas
fram. Eftersom de är iakttagelser som direkt pekar mot uppsatsens syfte och frågeställningar
placeras de under en egen rubrik för att det inte skall framstå som att boendestödjarna lämnat
uppgifterna direkt.
Bland annat är särskiljandet av klienterna utifrån problematik intressant. Inte minst med tanke
på att IP2 lyfter att det i praktiken är svårt att avgöra om en brukare är påverkad eller inte. Har
brukaren druckit alkohol går det att känna på lukten men om någon brukare ätit en tablett mer
eller mindre går ofta inte att avgöra. Här är ett exempel på en diffus skiljelinje som får
omfattande konsekvenser för brukarna och som helt är en effekt av socialarbetarnas
kategorisering.
Boendestödjarna själva ger även exempel på ovilja bland egen personal att hantera den grupp
som de inte själva jobbar med primärt. I exemplet som IP10 ger (sidan 35) framgår det tydligt.
En annan konsekvens som tydligt drabbar brukarna är skillnaden som socialsekreterarnas
kategorisering och val av insatser får i form av effekter på frivilligheten för brukarna. Blir
brukaren kategoriserad som ”missbrukare” följer ett antal konsekvenser av detta. Till exempel
krav på uppvisad drogfrihet, tydliga och omfattande villkor för boendet och sist men inte
minst risken att bli utelåst eller avstängd från sitt boende med mycket kort varsel. De nämnda
konsekvenserna drabbar inte en brukare som tillhör kategorin psykiskt funktionshindrade.
Krav och regler är även något som drabbar boendestödjarna. De måste verkställa åtgärder som
de själv kan ha svårt att stå för. Ett intressant exempel på hur brukare och boendestödjare
tillsammans blir drabbade vilket oftare händer de boendestödjare som arbetar med
missbrukare och därmed med det indirekta tvånget.
Sammanfattningsvis finns det gott om exempel i materialet som visar på hur kategoriseringen
får konsekvenser för brukare och boendestödjare. Särskilt intressant är det kanske att
boendestödjarna förstärks eller försvagas av sina klienter. Eftersom de får hantera samhällets
skepsis gentemot målgruppen får det konsekvenser för boendestödjarnas ställning. IP 12 får
till exempel utstå ovilja och negativa tankar från grannar då det politiska beslutet att starta ett
lågtröskelboende verkställs. Brukarna å sin sida får finna sig i att bli kategoriserade av de
professionella som bedömer graden och arten av funktionshinder.
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6.2 Teoretisk analys
Med föregående redovisning av den empirinära analysen har undersökningen av hur
begreppet boendestöd beskrivs och uppfattas av personal som arbetar med boendestöd
avslutats. I den empirinära analysen har boendestödjarnas utsagor sammanfattats och de har
fått stå för sig själva som ren fakta då det handlar om boendestödets mer eller mindre
kollektiva uppfattningar vilka inte värderats. Här följer en analys som bygger på forskning om
boende och stöd, professionsforskning och socialkonstruktivism enligt de teoretiska
utgångspunkterna i uppsatsen. Skillnaden mellan den empirinära analysen och den teoretiska
analysen är att här kommer boendestödjarnas diskussioner att jämföras och värderas gentemot
den teoretiska grunden i uppsatsen. I den teoretiska analysen lämnas också individnivån och
utsagorna analyseras mer generellt i form av fenomen.
Finns det några samband mellan hur en klient konstrueras och hur en profession
växer fram?
Det finns flera indikationer i materialet som går att koppa till teorierna om ”social
konstruktion”. Enligt Payne (2002) så skapas socialarbetaren i arbetet med klienten och
omvänt. Ett exempel på detta är den indelning som sker där brukarna hänvisas antingen till
boendestöd för socialpsykiatri eller till boendestöd för missbruk. Av vad som framkommit i
intervjuerna ges brukaren ofta den insats som representerar brukarens mest framträdande
problematik. Det är enligt författaren ett exempel på Börjesson och Palmblads (2008) ”Likhet
är en institution” (a.a.: 39). Det finns en kategoriseringsprocess som syftar till att rationalisera
och förenkla arbetet. Flera boendestödjare har nämnt att det sällan är så att en brukare
renodlat är missbrukare eller har psykiska funktionshinder utan ofta uppvisar brukaren en
kombination av problem och ändå hänvisas brukaren till en verksamhet. Då en brukare
hänvisas till en socialpsykiatrisk enhet kan det uppfattas som ett exempel på att
socialarbetarna konstruerar en klient i den meningen att den bemöts som psykiskt
funktionshindrad i stället för som missbrukare. Precis som Börjesson & Palmblad (2008)
frågar så är frågan om hur en kategorisering enligt ovan påverkar målgruppen och vilka
konsekvenser det får.
Ett exempel på en sådan konsekvens är att om brukaren blir kategoriserad som missbrukare så
tas denne emot av en organisation som bygger på regler och krav vilket inte är lika tydligt för
psykiskt funktionshindrade och tvärt om. Ett exempel återfinns under temat ”Tvånget som
finns inom en helt frivillig insats är något som en boendestödjare måste hantera”.

40
Yrket boendestödjare är inte en profession enligt den definition som lyfts i uppsatsens
teoretiska utgångspunkter. Skälet till det är bland annat att boendestödjarna själva inte äger
den akademiska process som Dellgran och Höjer, (2011) ger exempel på. Enligt Saks (2012)
definition saknas en hög formell och specialiserad utbildning. Det är intressant att notera att i
bild 1. (se sidan 36) så ligger fokus i uppfattningarna om arbetet någonstans mellan brukare
och boendestödjare. Det är med andra ord ganska tomt i bild 1:s högra kolumn. De ”värden
för samhället” som säkert finns uppfattas inte som ett generellt arbetsfält i den intervjuade
gruppen. I de teman som redovisas (och som förvisso är ett subjektivt val) behandlas i
huvudsak relationen mellan boendestödjare och brukare. Den enligt Saks (2012) ganska
framträdande dialogen med samhället sköts som det förefaller av andra än boendestödjarna.
Dock finns en hög grad av specialisering, tydliga och lätt motiverade krav på personlig
lämplighet och sist men inte minst skapar erfarenhet av arbetet en ökad kvalité i
boendestödjarnas dagliga arbete. Därför blir sambandet mellan hur en klient konstrueras och
hur yrket boendestödjare växer fram enligt författaren ändå tydligt.
Eftersom brukaren kategoriseras och kategorierna som får boendestöd hanteras olika behöver
boendestödjarna olika förhållningssätt. Förenklat går det att med resultatet som grund visa att
i den undersökta gruppen bemöts missbruk med regler och indirekt tvång som belyses i temat
”Tvånget som finns inom en helt frivillig insats är något som en boendestödjare måste
hantera” (sidan 26) och psykiskt funktionshindrade bemöts med en betydligt lägre grad av
fokus på villkor för boendet, regler och tvång. För att hantera de olika förhållningssätt som
gäller vid bemötandet av de olika kategorierna brukare utvecklas speciella metoder som
används till exempel för att hantera utlåsning och uppsägning vilka är procedurer där
erfarenhet säkerligen underlättar arbetet.
Hur beskriver man den målgrupp man arbetar med?
Boendestödjarna beskriver sina brukare som en grupp med mycket olika förutsättningar. Det
går inte att hitta en enda gemensam nämnare utan problemen varierar. Dock kan det finnas
vanliga problem som till exempel rädsla för att vistas offentligt och att vistas bland andra
okända. Andra vanliga problem är ensamhet och problem med ekonomi. För alla leder dock
problemen till kontakt med boendestödjarna. Boendestödet beskriver målgruppen som
sympatisk och intressant att arbeta med eller som svår. Här skapas kategorier (Börjesson &
Palmblad, 2008) i form av ”svåra och lätta klienter” där de svåra helt enkelt får större fokus
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ifrån boendestödet medan de lätta kan lämnas mer för sig själva helt enkelt därför att de klarar
sig bättre.
För att uttrycka boendestödjarnas förhållande till brukarna kan Johnssons (Bourgeault m.fl.,
2011) benämningar Kollegial kontroll och beskydd användas. Den kollegiala kontrollen märks
tydligast i exemplet regler för missbrukare där de professionella dikterar villkoren för
brukarna. Beskyddet blir tydlig i arbetet med de psykiskt funktionshindrade där svårigheten att
överhuvudtaget få kontakt med brukaren till och med kan beskrivas som att boendestödjaren
är fångad. Beskydd representerade förhållandet att de professionella tvingas arbeta på
brukarens villkor (jämför exemplet akutsjukvård i uppsatsen sidan 15) och där
boendestödjaren till och med kan vara fångad (se sid 15) i den meningen att ”brukaren har
alltid rätt” att bestämma tempot och brukaren dikterar även villkoren i mötet. Avslutningsvis
är det också intressant att boendestödjarna måste föra brukarnas talan gentemot samhället
vilket exemplifieras i temat ”att företräda sina brukare och samhällets skepsis till brukarna”
(sidan 25). Boendestödjarna har i fallet missbrukare att hantera en svag grupp vilket enligt
Bourgeault (2011) kan medföra att boendestödjarna ”försvagas”. Att bli motarbetad är per
definition att bli försvagad, eftersom motparten kämpar emot och försöker hindra, och ett
exempel som nämns i temat beskrivs hur boendestödjare och övriga i uppstarten av ett
lågtröskelboende får kämpa mot lokalbefolkningen för att ta vara på målgruppens intressen.
Motsatsen att bli ”förstärkt” förekommer då en brukare lyckas ta sig vidare vilket blir ett
kvitto på att arbetet gått bra och sådana berättelser tas emot positivt av omgivningen.
Viktigt i sammahanget är att det är missbrukarna som egentligen ”äger” problemet att vara
svaga och att det smittar personalen. De brukare som är psykiskt funktionshindrade tillhör
även de en svag grupp i samhället men de klarar sig trots allt från många av de regler och krav
som ställs på missbrukare. I klartext är det alltså bättre att kategoriseras som psykiskt sjuk
även om brukaren i huvudsak har missbruksproblem då det direkt leder till bättre villkor för
brukaren vilket är ett tydligt exempel på konsekvenser för brukarna.
Hur beskriver Boendestödjarna sin roll?
Boendestödjarna hanterar en målgrupp som många gånger saknar en egen ”motor” som de
uttrycker saken. Rollen framställs bland boendestödjare för missbruk som en blandning av
motor, problemlösare, kontaktperson, samtalspartner, hyresvärd och verkställare av beslut.
Det som kommit fram i intervjuerna ligger helt i linje med Mats Blids (2006; 2008) forskning
om boendesinsatser. Både de intervjuade boendestödjarna och Blids (a.a.) forskning tecknar
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en bild av att boendestödet, framför allt det som inriktas mot missbrukare, ofta har som ett
huvudsyfte att förhindra vräkning. Blid (2008) pekar på det intressanta dilemmat att även om
boendestödet syftar till att förhindra vräkning så blir effekten i sammarbetet med de lokala
bostadsbolagen oftast en lägre grad av normalitet. Kraven från hyresvärden medför inte någon
kvalitetshöjning av insatsen utan oftast tvärt om (a.a.). Det bekräftas av boendestödjarna som
ibland, även om det sker i samförstånd med brukarna, låser dem ute i syfte att förhindra
vräkning. Det finns alltså en klar risk för inbyggda motsättningar i den roll som boendestödet
tilldelas där kvalitén på boendestödet ställs mot villkoren från hyresvärdarna. Till detta kan
rollen ”att vara spindel i nätet” (sidan 29) läggas vilket representerar ett ansvar för att hålla
samman brukarens professionella nätverks som kan bestå av socialtjänst, primärvård, polis
försäkringskassa och övriga myndighetskontakter där de olika organisationerna mycket väl
kan ha egna och av varandra oberoende krav och villkor. Mot bakgrund av vad Blid
konstaterat (2006, 2008) finns även här en inbyggd risk för motsättningar vilka
boendestödjaren själv måste hantera.
Boendestödjarna har mycket utbildning och är om ren hemtjänst räknas bort utan tvivel en av,
om inte den kategori socialarbetare som tillbringar mest tid med sina brukare. I rollen ingår
också att skriva genomförandeplaner vilka är ett mycket tydligt exempel på vad Börjesson och
Palmblad (2008) skulle kalla för kompisexpertis (a.a., 156). Alltså att samhället ingalunda är
jämlik i relationen till brukaren. Genomförandeplanen är myndigheternas sätt att
kommunicera med brukaren. Brukaren kan skriva in vilka mål som helst inom rimliga
gränser. Det skall dock finnas mål vilket är ett krav som diskuteras i den empirinära analysen
annars saknas grund för boendestöd. Exemplet genomförandeplaner är även ytterligare ett
exempel på det stora ansvaret som läggs på boendestödjarna i form av att avgöra vad som är
framgångsrik behandling och inte. I resterna av psykiatrireformens spår är boendestödet
oftast ytterst ansvariga för behandlingskontakterna, något som förr låg på läkarna inne på de
psykiatriska avdelningarna.
Vad får de professionellas uppfattning om sitt arbete för konsekvenser för
målgruppen?
De tydligaste konsekvenserna rör sorteringen av brukare. Boendestödjarna svarar för en
mindre del i den processen eftersom faktorer som schema och arbetsbelastning styr i
huvudsak men det lämnas även utrymme för personlig matchning av brukare och
boendestödjare om det finns möjlighet. Som påpekats av Payne (2002) och Börjesson och
Palmblad (2008) har sorteringen eller kategoriseringen en viktig funktion. Något som
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boendestödjarna ger uttryck för då de till exempel väljer klienter med funktionshinder som de
personligen vet mer om eller är intresserade av. Skälet till att boendestödjarna själva
kategoriserar sina brukare är att förse dem med bättre stöd.
Det går i sammanhanget inte att komma ifrån kategoriseringens baksida. Främst rör den
brukarna som efter vad det beskrivs av de intervjuade sorteras efter sitt huvudsakliga
funktionshinder. Det betyder att det finns en risk att boendestödet inte blir optimalt vilket
också bekräftas i flera intervjuer. Boendestödjarna själva efterlyser ofta ett samarbete mellan
olika verksamheters boendestöd som inte finns. Snarare erbjuds brukarna den ena eller den
andra formen av boendestöd. Mot bakgrund av Stefanic och Tsemberis (2007) forskning är
det tydligt att boendestöd i sig är en förutsättning för att brukarna bättre skall klara sitt boende
och dels att boendet måste hanteras som en integrerad del av behandlingen. Dessutom spelar
boendestödet en viktig roll i brukarnas dagliga möte med samhället. Boendestödet behövs för
att stötta brukaren i konflikthantering och problemlösning (a.a.). Något som också tydligt
framträder i intervjuerna.
Draine och Matejkowski (2009) konstaterar som tidigare nämnts att brukarnas beteende gör
det svårt för boendestödet att vara metodtrogna. Metodföljsamheten försvåras av brukarna
själva (a.a.). Detta gäller den målgrupp som intervjuats och det är svårt att komma ifrån att
boendestödjaren får arbeta utifrån de förutsättningar som gäller för dagen vilket naturligtvis
inte passar om metoden inte är anpassad för detta. Med andra ord är det viktigt att välja
metoder för boendestöd som tillåter ett flexibelt förhållningssätt till klienterna. Mot bakgrund
av detta framstår ”Housing First” som ett bättre alternativ än boendekedjor och villkorade
kommunkontrakt. Att missbrukare klarar sig bättre i behandling om de har tillgång till
insatsen Housing First visas av Henwood, Padgett, Stanhope och Stefanic (2011). Brukare
som får behandling mot missbruk och tillgång till insatsen Housing First visar bättre
följsamhet i behandlingen, de använder mindre droger och hoppar av behandlingen mer sällan
än gruppen som bara får behandling mot sitt missbruk (a.a.). Ett resultat som stöds av de
intervjuades uppfattning i frågan. Frågan är om Housing First eller boendekedjor har någon
avgörande betydelse. En gissning är att brukare som deltar i behandling inte kommer i
konflikt med reglerna i ett villkorat boende så ofta. Om reglerna är till hjälp eller ett hinder
framgår inte av intervjuerna som är gjorda inom ramen för uppsatsen.

44
Varför finns det olika boendestödsorganisationer för missbruk och psykisk
sjukdom?
I resultat och analys framträder ett par möjliga förklaringar. I grunden har antagligen
kategoriseringen att göra med de olika inriktningar som boendestödet har för psykiskt
funktionshindrade och för missbrukare. Resultatet pekar mot att det är klientens huvudsakliga
problematik och ingång i socialtjänsten, alltså vem som anmäler, som avgör vilket boendestöd
brukaren får. För de psykiskt funktionshindrade handlar arbetet ofta om att motivera,
handleda och att agera ”motor” eller med andra ord att få saker att hända i brukarens vardag.
Arbetet med missbrukare har i mycket högre grad fokus på själva boendesituationen och att
förhindra vräkning vilket också ligger helt i linje med Blids (2008) resultat. Även om
brukarna i grunden har samma behov av stöd så görs kategoriseringen av de professionella.
Målet är att styra brukaren till den organisation som är bäst anpassad till att hantera den
problematik som brukarna har. Enligt författaren är specialiseringen främst ett organisatoriskt
behov och har lite med brukarna att göra.
Dessutom kan boendestöd också tilldelas som en följd av, eller som ett led i en redan inledd
behandling. Ofta sker val av boendestöd utifrån en redan inledd kontakt med beroendevård
eller psykiatri enligt de intervjuade. Där boendestödet sätts in som en konsekvens av en inledd
behandling bör en specialisering gynna brukarna. I gruppen samsjukliga är det svårare att hitta
rätt i valet kring om den ena eller den andra formen av boendestöd skall väljas. Här av uppstår
alltså ett behov av anpassning till gruppen samsjukliga. Resultatet visar att boendestödjarna
redovisar ett visst samarbete även om det förefaller vara av mindre omfattning. Här går det
med stöd av Stefanic & Tsemberis (2007) forskning att påvisa behovet av en indelning av
boendestöd i specialiserat och samordnat boendestöd. Brukarna består av psykiskt sjuka,
missbrukande eller samsjukliga personer. Som en följd av detta borde det alltså också finnas
tre modeller för boendestöd inriktat mot de tre nämnda kategorierna.
Sammanfattning av teoretisk analys
Det som analysen lyfter fram och som är värt att notera är de motverkande krav som ställs på
boendestödjaren. Att acceptera hyresvärdarnas villkor innebär en risk för en
kvalitetsförsämring av insatsen boendestöd (Blid 2008). Vad som också bör lyftas är att
kategoriseringen och den låga graden av samverkan mellan verksamheter för boendestöd
sannolikt innebär en risk för sämre kvalité på stödet till brukaren. Kategoriseringen är också
till hjälp då den ger utrymmer för intresserade boendestödjare att ta hand om en särskild
kategori brukare. Att konceptet ”Housing First” sannolikt är ett vinnande koncept om inte
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annat för att de kontraproduktiva kraven från hyresvärdar och myndigheter lyfts från
brukarnas axlar.
Till sist är det mycket intressant att konstatera att det finns en grad av dolt tvång inom
boendestödet som riktas mot missbrukare. Inte tvång i lagens mening, boendesstöd ges med
stöd av SoL som är en rättighetslagstiftning. SoL ger brukaren rätt till en mängd insatser och
inom SoL förekommer bara frivillighet. Men eftersom brukaren erbjuds boende där
boendestöd med tillhörande regler måste godtas villkorslöst är frågan om det ligger inom den
avsikt som lagstiftaren har. Boendestödjarna själva lyfter frågan kring det riktiga i att göra
frågan om boende till en val av en färdigpaketerad insats som handlar om allt eller inget.
Konsekvensen blir att boendestödjaren måste verkställa vräkningar, drogtestning, utelåsningar
och en mängd ”myndighetsutövning” ofta akut med dåligt beslutsunderlag och vid störningar
i lägenheter.
Sammantaget framstår boendestödet som ett mycket komplext uppdrag. Där boendestödets
uppdragsgivare utgår från att boendestöd står för ett tydligt definierat yrke med kunskap och
expertis som på ett positivt sätt bidrar till samhället.
Yrket boendestöd skapas i ett samspel mellan offentligt sanktionerade arbetsfält där det som
ingår i rollen boendestöd skapar en sammanhållen yrkeskår med en speciell kåranda.
Yrkeskåren definierar till viss del själv vilken kunskap som skall ingå i utbildningen till yrket.
Boendestödjarna har inte beslutanderätt över sitt eget fackområde. Författaren påstår att det
från ledningshåll saknas en gemensam kunskapsgrund som liknar den en student på ett
program eller en folkhögskola får när det gäller boendestödet som arbete. Boendestödjarna
har mängder med utbildning både på högskolenivå och i form av uppdrags- och
fackutbildning men det är boendestödjarnas chefer som bestämmer vilken utbildning en
boendestödjare behöver ha och vem som skall rekryteras. I mångt och mycket framträder en
yrkesroll som är mycket avancerad då alla motsättningar och dilemman som rollen innebär
beaktas. Boendestöd är ett människovårdande yrke som mycket väl skulle kunna
akademiseras. Men här i ligger också en styrka i att yrket inte är akademiserat. Personer som
inte gått på högskola men som är lämpliga då de har goda personliga egenskaper kan finna ett
viktigt och intressant jobb inom boendestödjaryrket. Utbildning är, även om den aldrig skall
underskattas, inte allt när det gäller människovårdande yrken.
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Avslutningsvis är det klienternas huvudproblematik som avgör vilken form av boendestöd de
får och det mindre samarbete som de intervjuade redovisar skulle kunna förbättras vilket
skulle komma gruppen samsjukliga brukare till nytta.

7 Diskussion
7.1 Metoddiskussion
Metoden består av en kombination av analys med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv
(Cerbone, 2012) och med teoretiskt grundad analys. Egentligen skiljer sig fenomenologisk
analys inte så mycket från en klassisk kvalitativ analys (Silverman, 2005) men det som är
skillnad är inställningen till informanternas utsagor som betraktas som sanna då de beskriver
hur de uppfattat och upplevt vad som diskuterats. Sant med förbehållet att någon annan kan ha
en helt annan men fortfarande helt sann uppfattning om samma sak. Fenomenologi bygger
ändå på att hitta gemensamma drag i upplevelserna som beskrivs i samtalen. I hur
informanterna uppfattat det de arbetar med går att hitta mycket som är gemensamt. Dock är
det endast gemensamt för de 12 som ingår i uppsatsen och med självklarhet inte
generaliserbart. Det är inte heller avsikten men det förtjänar att påpekas. Det hindrar inte att
det blir tillåtet att fråga sig om det finns fler boendestödjare som skulle känna igen sig i vad
de intervjuade upplevt och berättat om.
Att genomföra bra intervjuer är en utmaning. Erfarenheten av intervjuerna i den här uppsatsen
är helt klart att kvalitén på intervjun ökar med antalet gjorda intervjuer. Att intervjuerna delvis
genomförts i par är inte perfekt men det har varit nödvändigt då undersökningen krävt resor
till olika delar av landet och tid och pengar har varit knappa resurser. Det är i sin tur motiverat
av etiska skäl. Om undersökningen skulle ha gjorts på detta sätt i hemkommunen skulle den
personal som jag själv har direkt inflytande över komma att beröras. Å andra sidan innebär
parintervjuer fördelar vilka nämnts tidigare då det undantagslöst uppstår en givande
diskussion i ett trepartsamtal vilket inte nödvändigtvis sker då en intervju genomförs enskilt.
Dock skulle det varit optimalt att genomföra 12 unika intervjuer, en eftergift som med facit i
hand inte varit effektbestämmande. De sista intervjuerna visade helt klart på vad som kallas
mättnad, alltså att samma saker nämns som i tidigare intervjuer.

7.2 Resultatdiskussion
Så tillbaka till det problem som orsakat att uppsatsen blivit skriven. Varför finns det olika
boendestödsorganisationer för missbruk och psykisk sjukdom? Vad får särskiljandet för
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konsekvenser för missbrukarna och för de professionella som arbetar med boendestöd för
missbrukare?
Det går som så ofta att identifiera ett stuprörstänkande som så ofta präglar socialarbete och
som ofta går stick i stäv med brukarnas behov. Villkoren för arbetet definieras av de som har
makten och villkoren har ofta lite att göra med brukarnas egentliga behov. Att villkoren
rättfärdigas med diverse argument är enligt min uppfattning inte sällan efterhandskonstruktioner som Beitman (2009) sätter fingret på. De professionella som har makt skapar
lämpliga kategorier av brukare vilket gör kommunernas administration lättare. Det ligger i
uppdragets natur. Då kartan är ritad placeras brukare och personal in i terrängen. Inte alltid
och inte så syniskt som det läggs fram här, men ändå åt det hållet. Det skall trots allt gå ihop
med den ekonomiska verklighet som gäller.
Frågan är då vad det går att göra inom ramen för den tuffa ekonomiska verkligheten när det
kommer till boendestöd? Helt klart finns det några saker att fundera över. Varför har det
etablerats en arbetsform där socialtjänsten utsätter missbrukare för en hel del tveksamma
påtryckningar i form av villkorade insatser? Att be en hemlös skriva på ett kontrakt där det
ingår både drogtestning, tillåtelse för andra att gå in i det privata boendet och risk för snabb
uppsägning eller utelåsning är inte perfekt. Det går lätt att erkänna, att föreslå ett hållbart
alternativ är betydligt svårare, men det är ett problem som bör lösas på ett bra sätt för alla
inblandade. Kanske är Housing First i kombination med boendestöd en bra lösning. Det har i
alla fall de studier som den här uppsatsen lyft fram visat. Det saknas kanske lägenheter det är
sant men ändå? Ett permanent boende för hela livet anses vara en självklarhet i Sverige.
Dessutom är kategoriseringen av brukare ett verktyg som både ”hjälper och stjälper”.
Kategorisering låser brukarna i en slags bur. Som Payne (2002) påpekade så blir effekten för
en missbrukare som presenteras som en sådan att denne också betraktas med förförståelsen
”missbruk”. Brukarens beteende förklaras utifrån förförståelsen och risken finns att andra mer
passande förklaringar omdevetet väljs bort. Förklaringar som skulle kunna vara till större
hjälp för brukaren. Uppsatsen antyder att det finns anledning att granska och utöka samarbetet
mellan kommunernas olika former av boendestöd. Att slå ihop allt boendestöd är inte
lösningen på problemet eftersom kategorisering och specialisering i sig inte är något negativt.
Det handlar om att så långt det är möjligt tillåta brukare att ha stöd från mer än en enhet. Den
specialisering som kategoriseringen av boendestöd lett till är inte av ondo. Det skulle bli helt
ohanterligt att hålla ordning på alla varianter av boendestöd som enskild boendestödjare.

48
Däremot har både brukare och organisation mycket att vinna på samtidig insats över hela
brukarens spektra av stödbehov. Resultatet i uppsatsen antyder att kategoriseringen av brukare
innebär att brukaren får tillgång till boendestöd som rör brukarens huvudsakliga behov. Vid
behandling av psykiska problem gäller numera idén att alla problem skall hanteras samtidigt
och här finns möjligen en utvecklingspotential inom boendestödet.
Idag fokuseras utbildningen inom boendestödet på bemötande och behandlingsliknande
metoder men det finns helt klart fog för mer hyresjuridik. Eftersom boendestödet innehåller så
mycket hantering av lägenheter så vore det kanske till nytta för personalen att ha kunskap om
hyresrättsliga förhållanden. Detta eftersom de i praktiken trampar på gränsen till tvång och
tveksamma beslut om avstängningar och uppsägningar. Utbildningen skulle också vinna
mycket på att samordnas och struktureras.
Det sista dilemmat som bör lyftas är den asymmetriska relationen mellan brukare och
boendestödjare. Det är ett intressant ämne och en källa till många besvärliga etiska
överväganden för boendestödjaren. Att ha någon att ringa när det är svårt att klara tillvaron
eller när drivkraften saknas att göra något är viktigt. Att ha någon som hjälper till att
bestämma vad som behöver göras när belöningssystemet (Frank & Nylander, 2011) inte
fungerar som motor, eller att ha någon att få tillbringa en stund tillsammans med så att det
finns ett alternativ som heter ”att vara själv” i stället för ensam, är nog rimligen det perfekta
för de flesta. Mot allt det goda i det nyss nämnda är det ändå så att de som är satta att sköta
kommunens uppdrag att vara ”vän och motor” otvetydigt har rätten till ett privatliv. Så vilken
väg som är den perfekta då det gäller vägval i frågan om den asymmetriska relationen kanske
bör lämnas över mer till den som är boendestödjare. Idag löper den som engagerar sig i sina
brukare på fritiden risken att kallas gränslös. Men rätt analyserat, rätt hanterat och rätt utfört
kanske det är boendestödjarens som skall ha rätten att besluta om kontakterna skall kallas
gränslösa eller inte. Gränslöshet uppstår alltid i relation till något annat. Det här är svårt och
boendestödjare skulle ha god hjälp av etisk handledning. Etiken bör alltså fungera som ett
beslutsstöd för att avgöra hur boendestödjarna bör handla. En god idé kan vara att ha etiska
bedömningsmallar som finns tillgängliga för boendestödet.
Som en fortsättning på det här arbetet skulle det vara intressant att gå vidare med
effektstudier. Att undersöka vilken form av boendestöd som har effekt. Vad hjälper och vad
stjälper? Att ge sig på detta är visserligen en mäktig uppgift. Men det har under arbetet varit
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svårt att hitta svenska undersökningar på området och här finns ett kunskapshål som är viktigt
att fylla.

---§8§---
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Bilaga 1

Intervjuplan och frågeguide
Arbetet sker i enlighet med CODEX regler och riktlinjer för forskning. Jag samtycker härmed till att delta i
Ragnar Östermarks Magisteruppsats
1. Bakgrund och syfte

Syftet: Att undersöka och analysera hur begreppet boendestöd
beskrivs och uppfattas av personal som arbetar med boendestöd.
I syftet ingår att undersöka och analysera om det finns ett
samband mellan hur målgrupp och yrkesroll definieras.

2. Förfrågan om deltagande

Du har valts genom att jag fått ditt namn av Namn Namn och
därefter har jag tagit kontakt med dig.

3. Hur går studien till?

Vi träffas idag och jag intervjuar dig. Intervjun är en halvöppen
intervju vilket innebär att vi diskuterar kring några frågor (Se
sida 2). Därefter kommer intervjun att skrivas ned ordagrant. Jag
att kommer att analysera alla intervjuer och dra slutsatser i linje
med syfte och frågeställning. Då det är gjort sparas ljudfilen till
dess att uppsatsen är godkänd och då förstörs den.

5. Vilka är riskerna?

Inga kända, du är garanterad anonymitet.

6. Finns det några fördelar?

Du får en kopia av uppsatsen via mail om du vill.

7. Hantering av data och sekretess

Ljudfiler sparas digitalt under det att uppsatsen produceras.
Ljudfilen transkriberas (skrivs av ordagrant) och avidentifieras i
samband med detta. Då uppsatsen är godkänd raderas ljudfilen.
Ljudfilen sparas i det fall att uppsatsen måste korrigeras på
något sätt för att godkännas.

8. Hur får jag information om
resultat?

Du får en kopia av uppsatsen via mail om du vill.

studiens

9. Försäkring, ersättning

Ingen ersättning utgår för deltagande.

10. Frivillighet

Deltagande i forskningsprojekt är frivilligt
Du har när som helst, utan särskild förklaring, rätt att avbryta.
Ljudfilen raderas då tillsammans med dig här och nu.

11. Ansvariga
Handledare:
Hälsohögskolan Jönköping
Docent Cecilia Henning
Cecilia.henning@hhj.hj.se

Ragnar Östermark
Lilla Skräddargården 10
621 53 Visby
Tel. 0498 21 67 75
e-post: ragnar.ostermark@telia.com

Samtycke:
Intervjuad

Ragnar Östermark

Ort och datum:

Ort och datum:

Bilaga 2

Frågor och intervjuguide

Berätta lite om dig själv, ålder? Hur länge har du jobbat med det
här?
UTBILDNING ETC…

Vilken utbildning har du:
-

fått inom ramen för anställningen? Om ja: inom vilket område?
anser du att du skulle behöva mer utbildning? Om Ja: inom
vilket område?

ARBETETS INNEHÅLL
DEF BOENDESTÖD

Berätta om ditt arbete. Om du har en befattningsbeskrivning:
Vad säger den?
Hur uppfattar du ditt arbete (arbetsuppgifter, syfte m.m.)?
Vilken är din roll i relation till dina klienter?

IP´S UPPFATTNING AV
YRKESROLL

Vad innebär begreppet boendestöd för dig?
Känner du till om det bedrivs boendestöd inom andra enheter i
kommunen?

IP´S UPPFATTNING AV
KLIENT

Uppfattar du att det finns någon skillnad på hur arbetet bedrivs
där?
Hur skulle du beskriva den målgrupp du arbetar med?
Hur uppfattar du dina klienter? Vilka problem har de som gör att
de behöver hjälp?

KLIENTENS BEHOV AV
STÖD, (ENLIG IP)

Vilken form av stöd behöver dina klienter?




Kan du ge exempel på situationer eller arbetesuppgifter som
du uppfattar som särskilt värdefulla eller viktiga för dina
klienter? Om ”ja”: På vilket sätt?
Kan du ge exempel på hinder och svårigheter?

Hur och av vem väljs klienterna ut som du skall arbeta med?
Har du något som du skulle vilja kommentera eller tillägga?

