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Sammanfattning  

Studien har sitt ursprung i ett intresse av boendestödjares efterfrågade kompetensbehov för att 
säkerställa utförandet av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. Syftet 
var vidare att beskriva och förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet 
påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att 
arbetsgivaren hanterar kompetenshöjande insatser. Frågeställningar som stod i fokus var vilka 
utmaningar och möjligheter som fanns i boendestödjarens dagliga arbete, med fokus på delaktighet 
och självbestämmande för brukaren? Vilka kompetenshöjande insatser som efterfrågas av 
boendestödjare för att hantera dessa möjligheter och utmaningar samt vilka upplevelser 
boendestödjare har om arbetsgivarens kompetenshöjande insatser. Genomförandet av studien har 
skett genom kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex boendestödjare med skiftande 
erfarenhet, utbildningsbakgrund och arbetsplatser har intervjuats. Sammanfattningsvis visade 
resultaten på utmaningar direkt kopplade till brukarnas diagnoser, utagerande beteende från brukare 
vilket medför risk för våld mot boendestödjaren samt frustration över svårigheter att bygga relationer 
till brukare som avstår från stöd. Bemanningsproblem, svag teamkänsla i arbetsgruppen liksom 
hantering av visuella kommunikationsmedel är andra utmaningar. Kompetenshöjande insatser som 
efterfrågas kan delvis kopplas till boendestödjarens erfarenhet. Förutom grundläggande utbildning om 
exempelvis autism och förhållningssätt visar studiens resultat på önskan om ökad kompetens inom 
tilläggsproblematik som självskadebeteende, OCD och psykisk ohälsa. Gemensamt för samtliga 
informanter var en stark efterfrågan av handledning, men som visat sig inte vara en självklar form av 
kompetensutveckling. 
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Inledning 

 

”Vi söker dig som har utbildning inom vård och omsorg eller motsvarande...  

Du har särskilda kunskaper om pedagogiska metoder gällande autism, 

intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning … brukarorienterat synsätt 

enligt LSS riktlinjer... pedagogiska ramverk där den boendes delaktighet, 

självbestämmande och självständighet är i fokus”. 

 

Ovanstående urklipp är hämtat från annonser om lediga tjänster hos en stor 

arbetsgivare inom tjänstesektorn för stöd inom funktionsnedsättning och psykosocial 

problematik (Nytida.se, 2017). Av urklippet framgår arbetsgivarens krav på kunskap 

och erfarenhet, ett brett spektrum av kompetens som innefattar såväl omsorg, 

lagorientering och pedagogik. Kravspecifikationer med direkt koppling till den vardag 

som boendestödjaren sedan verkar i och de utmaningar och möjligheter som finns 

där. Finns en diskrepans mellan arbetsgivarens och boendestödjarens uppfattning 

om kompetensbehov? 

Att som boendestödjare arbeta med personer som inte har full förmåga att förstå 

sammanhang, som har svårt med kommunikation eller sociala koder innebär inte 

sällan svårigheter och ställer krav på personal (Gustafsson, 2011). Vidare i uppsatsen 

benämns personer som mottar en individuellt behovsprövad stödinsats som 

exempelvis boendestöd för brukare enligt Socialstyrelsens (socialstyrelsen.se, 2017) 

rekommendation. Upplevelser av stress och maktlöshet, brukare som har ett 

utmanande beteende eller anhöriga som ifrågasätter händelser och sätt att arbeta 

(Gustafsson, 2010). Brukarens behov ska styra insatsen och det stöd som ges ska 

stärka förmågan att leva ett självständigt liv (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016). 

En utmaning i arbetet kan vara att hantera situationer där brukaren har en för 

verksamheten orealistisk förväntan. Att visa på och förklara varför ett önskemål inte 

går att uppfylla kan kräva förståelse om lämplig förklaringsmetod utifrån den 

enskildes förmåga menar Lindqvist och Hetzler (2004).  

Karlsson (2005) hävdar att dagens kunskapssamhälle med en arbetsmarknad som 

ständigt är under förändring, gör det angeläget med en tydlig strategi för 

kompetensutveckling. Samtidigt som denna dynamik och föränderlighet skapar 
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möjligheter medför den även prövningar för arbetsutövaren. En tilltagande 

förändringstakt i både arbetsliv och samhälle, ställer nya krav på arbetslivets lärande 

och de sätt som kunskap lämpligast implementeras vid olika arbetsplatser (Karlsson, 

2005). Enligt Giertz (2012) är det kompetens i brukarens närhet som villkorar dess 

vardag samt att kompetens och bemötande även avspeglar sig i brukarens 

möjligheter till inflytande.   

Gustafsson (2011) skriver i sin rapport att boendestöd handlar mycket om tillit för att 

kunna göra skillnad i vardagen. Att bygga en relation och vara lyhörd tillsammans 

med en pedagogisk kompetens kan vara sätt att bemöta olika krav. Gustafsson anser 

vidare att reflektion och ledningsstöd är viktiga områden att uppmärksamma då 

boendestödjaren ställs inför många svåra ställningstaganden. Relationen mellan 

engagerade boendestödjare, upplevelser av stress och utmattning i arbete med 

brukare med intellektuell- och utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning är en 

omständighet som inte kan negligeras (Smyth, Healy & Lydon, 2015).  

Med detta som fond kommer föreliggande uppsats att behandla boendestödjarens 

upplevelse av kompetensbehov som uppstår i relationen mellan brukarens rätt till 

delaktighet och självbestämmande och boendestödjarens arbete. Ahnlund (2008) 

påpekar bristen på studier inom handikappomsorg med fokus på personalens 

utbildning och kompetensutveckling. Dominerande i forskningen är vardagslivet för 

brukaren och hur insatser fungerar, i de fall personalen inkluderas rör det 

förhållningssätt och utbildning tas inte med i analysen (Ahnlund, 2008).  Innan 

bakgrunden till studien beskrivs kommer nedan uppsatsens centrala begrepp att 

preciseras.  

Centrala begrepp 

Nedan finns generellt centrala begrepp som förekommer i uppsatsen, några av dessa 

består i behandlingsformer och förhållningssätt som framkommit i samtal med 

studiens informanter. Dessa återfinns i studiens resultat. 

ACT - Acceptance and Commitment Therapy 

ACT är enligt Svenska psykologiinstitutet (2018) en utvecklad form av kognitiv 

beteendeterapi. Metoden bygger på acceptans- och mindfulnessprocesser som 

främjar adekvat agerande istället för impulsivitet. Metoden har som mål att hjälpa 

individen att sluta ”älta” saker och se nya lösningar genom acceptans.  
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Biståndsform och boendeform 

Studiens informanter arbetar inom verksamheter där brukaren beviljats 

biståndsform som (a) boendestöd; (b) bostad med särskild service för barn och 

ungdom och; (c) bostad med särskild service för vuxna. Biståndsformerna är tio till 

antalet i Lagens om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och definierar 

insatser för personer med funktionshinder. Gällande den specifika biståndsformen 

boendestöd beviljas den utifrån Socialtjänstlagen (Lundgren et al. 2016). 

Biståndsinsats 

En biståndsinsats är en annan benämning för biståndsform. 

Boendestödjare 

I uppsatsen beskrivs samtlig stödpersonal som boendestödjare oavsett brukarens 

biståndsform. Personal som verkställer beviljat bistånd i form av stöd i den dagliga 

livsföringen till särskilda målgrupper i eget boende benämns i uppsatsen som 

boendestödjare. 

Brukare 

Benämningen används utifrån Socialstyrelsens termbank (socialstyrelsen.se, 2017), 

där brukare är begrepp för personer som får individuellt behovsprövad insats utifrån 

Socialtjänstlagen. Begreppet brukare fastställer att individen tar en insats i bruk 

oavsett om det sker frivilligt eller ges med tvång. Några informanter i studien har i 

sina berättelser om brukare använt begrepp som boende och klient. 

Inflytande och självbestämmande 

6 § i LSS stadgar att verksamhet ska vara grundad på respekt för brukarens 

självbestämmande och integritet. Brukaren ska i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Lundgren et al. (2016) 

förklarar hur det bör strävas efter att brukaren är aktiv i beslut rörande sin insats. 

Stödet ska inte vara passiviserande utan stärka brukarens självständighet. Lindqvist 

et al. (2004) förklarar inflytande och självbestämmande som att förutom 

självbestämmande i sin egen situation ges möjlighet att delta i och ta del av 

samhällsfunktioner och föreningsliv. Begreppen ska definiera betydelsen av 

brukarens makt över sitt liv och beslutsfattande menar Lindqvist et al. (2004).  
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MI, Motiverande samtal 

Motiverande samtal beskrivs av Socialstyrelsen (2018) som en vanligt förekommande 

metod inom rådgivning för att främja motivation och beteendeförändring. MI kan 

sägas vara ett förhållningssätt med syfte att stärka brukarens tro på sin förmåga och 

under samtal kartläggs nuvarande situation och jämförs med utvecklingsmålet. 

Rådgivaren hjälper brukaren att se vilka förändringar som behövs eller är möjliga att 

genomföra för att nå ett önskat mål eller förändring (Socialstyrelsen, 2018). 

Studio 3, Lågaffektivt bemötande 

Studio 3 kommer ursprungligen från England, och innebär en utarbetad metod och 

ett förhållningssätt för att bemöta utagerande och utmanande beteenden. 

Grundläggande är skapandet av lugn och trygg miljö men även praktiska metoder och 

lågaffektiva tekniker att använda i de fall en person blir utåtagerande (studio3, 2018). 

Ett lågaffektivt bemötande föregås av insikt om att känslor smittar, så kallad 

affektsmitta och genom att sänka sin egen stressnivå minskar också risken för att 

brukaren får ett utbrott (ADHD-center, 2018). 

 

Bakgrund 

 

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

LSS-lagen har en central roll i studien och det är därför av vikt att kort beskriva dess 

tillkomst, innehåll och syfte. Zanderin (2009) återger hur handikapputredningen 

med syfte att undersöka landsting och kommuners insatser för individer med 

funktionshinder inleddes 1989. Främst var det befintligt stöd enligt socialtjänstlagen 

som utreddes och de brister som identifierades skulle leda till förslag om 

förbättringar. Som ett resultat av handikapputredningen ersattes omsorgslagen 1994 

av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Där den tidigare 

omsorgslagen gällde personer med utvecklingsstörning inkluderade LSS grupper som 

personer med autism, förvärvad hjärnskada som inte beror på åldrande samt 

personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder (Zanderin, 2009). 
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Självbestämmande och delaktighet är viktiga ledord inom LSS där det efterfrågade 

stödet ska utformas utifrån och i största möjliga mån tillsammans med individen. 

Verksamheter enligt LSS ska enligt 6 § arbeta utifrån respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt samt ha den personal som krävs för att ett gott stöd ska kunna 

ges. Ett önskemål från brukaren om viss boendestödjare eller annan stödperson bör 

om möjligt tillgodoses. Målet är att den enskilde ska ges möjlighet att leva som andra 

människor i motsvarande ålder trots sitt funktionshinder och de inledande 

paragraferna i LSS-lagen uttrycker de centrala principerna i handikappolitiken, som 

är tillgänglighet, självbestämmande, inflytande, helhetssyn, kontinuitet och 

delaktighet (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016). LSS-lagen ger däremot inte 

någon vägledning om specifik utbildningsprofil för personal i verksamheten.  

Boendestöd och boendestödjare 

Boendestöd definieras i Socialstyrelsens termbank (socialstyrelsen.se, 2017) som 

”bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget 

boende”. Arbetet består av skiftande uppgifter i brukarens bostad liksom ute i 

samhället. Boendestöd kan vara att tillsammans med brukaren städa, diska och följa 

med på läkarbesök samt motivera till aktivitet och genom samtal strukturera 

vardagen (bilaga 3).  

Kompetenskrav 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) ger rekommendation om 

utbildningsprogram samt specifika kunskapsområden för personal som arbetar inom 

verksamheter under LSS-lagen. Vård- och omsorgsprogram tillsammans med 

adekvat social, psykiatrisk eller specialpedagogisk inriktning är den grundläggande 

inrådan. Spetse och Gustafssons (2013) kartläggning av boendestöd i Stockholm, 

Södertörn och Gotland visade stora skillnader i kompetenskrav på boendestödjare 

inom såväl kommunala som privata organisationer. Några tillfrågade verksamheter 

menade att personliga kvaliteter var viktigare än formell utbildning medan andra 

hade en lägsta nivå med gymnasialt omvårdnadsprogram eller mentalskötare. 

Högskoleutbildningar som socionom, beteendevetare och socialpedagog sågs av vissa 

verksamheter som adekvat utbildning. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporterar i sin tillsynsrapport från 2016 

beträffande bristande kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar, diagnoser 
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och kommunikationsverktyg. Tillsynsrapporten uppmärksammar även osäkerhet och 

brister om samtycke, dokumentation och skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder. 

IVO slår vidare fast biståndsinsats att relevant kompetens och lämplig bemanning är 

fundamentet för god kvalitet på och behov av ökad kunskap är en återkommande 

iakttagelse i tillsynen (ivo.se, 2017). Nedan följer så en kortfattad beskrivning av de 

diagnoser och funktionsnedsättningar som förekommer vid boendestödjarnas 

arbetsplatser. 

Diagnoser och funktionsnedsättningar 

Efter den tidigare beskrivningen av LSS och kompetenskrav på boendestödjaren 

syftar nedanstående diagnosbeskrivningar till att visa på vilka svårigheter brukare 

har som boendestödjare arbetar med. 

 Autism och autismliknande tillstånd 

Autismspektrumstörning samlar undergrupper som autism, infantil autistiskt 

syndrom, barnautism och Asperger syndrom. Gemensamt är sociala kommunikativa 

och beteendemässiga begränsningar (Gillberg & Hellgren, 2008). Wing (2012) samlar 

diagnosens symptom i en triad, ofta nämnd som just ”Lorna Wings triad” (Gillberg & 

Hellgren, 2000). Funktionshinder i social interaktion, kommunikation och fantasi 

knyter samman alla former av autism. Vanligt förekommande är en avsaknad av, eller 

nedsatt förmåga av inbyggd social instinkt samt interaktion i exempelvis lek och 

ömhetsbetygelser. Det är förmågor som kan tränas upp och läras med ett tydligt, 

lugnt och konsekvent förhållningssätt hos förälder och andra vuxna i personens 

närhet. Sätt att lära ut och kommunicera med personer som har en autismdiagnos 

måste anpassas efter grad av förståelse och förmåga. Förutom nedsättning i den 

sociala interaktionsförmågan finns generellt svårigheter med kommunikation. I 

spektrumet finns en grupp helt utan tal vilket kräver ett alternativt 

kommunikationssätt till de som har ett fullt utvecklat språk men har brister 

förståelsen av det icke-verbala som kroppsspråk, ansiktsuttryck eller gester (Wing, 

2012). Gillberg och Hellgren beskriver vidare hur personer med autism kan ha olika 

grader av förbryllande reaktioner på ljud, ljus, lukt, smak och beröring. Skämt och 

anvisningar kan missförstås och kraftiga reaktioner kan komma utav 

rutinförändringar. Det är inte ovanligt med ett aggressivt och självdestruktivt 

beteende (Allgulander, 2014). 
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TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children) är en form av tydliggörande pedagogik som är vanligt 

förekommande i Sverige. Metodens inriktning är att utveckla 

kommunikationsfärdighet och individuell självständighet. Ett utmärkande 

hjälpmedel är schema med symboler, text eller bilder som ökar förståelsen för rums- 

och tidsuppfattning (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 2015). 

Pedagogik med hög grad av struktur har visat positiv effekt främst inom ADL (allmän 

daglig livsföring) och socialbilitet (Gillberg et al., 2000). 

ADHD eller uppmärksamhetsstörning 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Gillberg et al., 

2000). Kutscher (2010) beskiver de grundläggande symptomen med en oförmåga att 

koncentrera sig på en viss uppgift och samtidigt utestänga distraherande intryck. 

Personen kan ha svårigheter att organisera sin vardag och att avsluta uppgifter. 

Bokstaven H i ADHD står för hyperaktivitet, personen är ständigt ”på språng” och 

barn har ofta svårt att leka tyst. Kutscher (2010) fastställer även impulsivitet som ett 

utmärkande drag, svårighet med turtagning och att ”tänka först och handla sedan”. 

Personer med ADHD har ofta en bristande tidsuppfattning liksom ojämna 

arbetsinsatser och inkonsekvent beteende. Brister i tidsuppfattning gör bland annat 

det svårt att avgöra hur lång tid som är lämpligt att använda till specifika uppgifter. 

En uppgift som fungerar väl ena dagen kan nästa vecka vara omöjlig att utföra. Att 

följa en rad med instruktioner är ofta svårt för personer med ADHD, det är därför 

lämpligt att ge en uppgift i taget. 

Psykiska sjukdomar, tvång och ångest 

Psykiska besvär är vanligt bland personer med intellektuell och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Broberg et al., 2015), samsjuklighet mellan autism, 

uppmärksamhetsstörning och ångesttillstånd beskrivs även av Gillberg et al. (2000). 

Tvångstankar och tvångshandlingar kan vara tidskrävande och utvecklas till att bli 

handikappande för individen. Vanligast förekommande rör tvättning, sprungen ur en 

rädsla för smuts. Tvång kan också medföra fysisk skada av extrem tvätt eller på grund 

av avlägsnande av exempelvis hår och liknande. Handlingarna ger ibland lindring av 

ångest och ger därför inte sällan en stegvis ökning av behovet att tänka eller handla 

tvångsmässigt (Gillberg et al. 2000).  
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Schizofreni 

Schizofreni förklaras av Allgulander (2014) som varande en psykos som fortgår under 

minst sex månader. De specifika symptom som omfattas är vanföreställningar, 

hallucinationer, osammanhängande tal, avvikande rörelsemönster samt 

känslomässigt neutral eller utslätad. Vanföreställningar kan exempelvis innebära 

tankar om att få kodade meddelanden från Gud när nyhetsuppläsaren blinkar eller 

att grannarna skulle ha för avsikt att bevaka personen. Rubbad dygnsrytm 

förekommer liksom förvärrat förlopp på grund av användande av 

personlighetsförändrande substanser som alkohol eller droger. Allgulander (2014) 

beskriver även en märkbar överdödlighet vid schizofreni, risken för suicid är förhöjd 

och personer med sjukdomen lever i snitt 17-20 år kortare än förväntat.  

Målet är att visa på i vilket sammanhang som behov av kompetensutveckling kan 

uppstå. Mot denna bakgrund kommer nästa kapitel att innehålla syfte och 

frågeställningar för att därefter följas av tidigare forskning. 

 

Syfte och frågeställningar  

Målet med studien är att bilda kunskap om vilken kompetens boendestödjare 

efterfrågar för att säkerställa ett utförande av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning 

och uppdragsgivares önskemål. Syftet är att beskriva och förstå på vilket sätt 

brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens 

arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren 

hanterar kompetenshöjande insatser. Studiens frågeställningar är: 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns i boendestödjarens dagliga arbete, med 

fokus på delaktighet och självbestämmande för brukaren? 

 Vilka kompetenshöjande insatser efterfrågas av boendestödjare för att hantera 

dessa utmaningar och möjligheter 

 Vilka upplevelser har boendestödjare om arbetsgivarens kompetenshöjande 

insatser? 
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Tidigare forskning 

Forskning inom området boendestöd kan generellt sägas vara både begränsad 

(Andersson, 2009) och bristfällig rörande utbildning och kompetensutveckling för 

personal inom funktionshinderomsorg (Ahnlund & Johansson, 2008). Följande 

forskningsredovisning har därför sitt fokus på kompetens som begrepp generellt och 

inom handikappomsorg samt funktionshindrades självbestämmande och delaktighet. 

Faktorer som påverkar boendestödjarens arbete samlas under utmaningar och 

konsekvenser. Kompetens och utbildning har på strategisk myndighetsnivå 

diskuterats sedan flera år tillbaka i syfte att säkra kvalitet i omsorgen (Bennich, 2015) 

vilket till exempel gett underlag till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2).  

Kompetens  

Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet figurerar i litteraturen och inom 

forskningsfältet pedagogik (Ellström 1996, Tedenljung, 2008, Andersson 2014, 

Granberg 2014).  Kompetens delas av Granberg (2014) upp mellan formell och 

faktisk alternativt informell kompetens. Den formella kompetensen är knuten till 

specifik utbildning och den informella till de kunskaper som behövs för att utföra en 

arbetsuppgift. Informell kompetens kan kopplas till erfarenhet och personlighet. 

Ellström (1996) kopplar här informell kompetens till informellt lärande och gör 

förtydligandet att informellt lärande kan ske såväl medvetet och självstyrt som 

omedvetet. Omedvetet då lärande sker som en ”bieffekt” av annan pågående aktivitet 

och medvetet, till exempel vid deltagande i mentorsamtal.  Andersson (2014) lyfter 

fram begreppet reell kompetens och förklarar den som en generell beteckning för 

individens samlade kompetens. Vidare, och som ett resultat av det livslånga lärandet, 

förändras individens kompetens över tid och att viss kompetens utvecklas genom 

repetition och erfarenhet. Andersson menar även att andra former av kompetens kan 

försvagas eller försvinna på grund av en individs glömska eller av att kompetensen 

inte utövas i praktiken. I begreppet kompetensutveckling samlar Ellström (1996, s 12) 

”de olika system av åtgärder som man kan dra nytta av för att höja individers eller 

gruppers kompetens i ett bestämt avseende” vilket är den definition som föreliggande 

uppsats ansluter sig till.  

Hur kan motivering till att utveckla förhöjd kompetens genom lärande förstås och 

vilka faktorer kan inverka på denna utveckling? Granberg (2014) menar att 

kompetensmotiv kan finnas hos en individ som önskar visa sig själv och andra att hen 
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kan saker, ett annat motiv är att gemensamt i grupp arbeta mot ett mål. En individ 

kan också helt enkelt vara nyfiken. En möjlighet att påverka sin lärprocess skapar en 

positiv upplevelse av belöning menar Granberg. Individens eget intresse och vilja till 

kunskapsutveckling lyfts även fram av Laursen et al. (2009). Motivering till lärande 

handlar inte främst om individuella egenskaper (Ellström, 1996), utan avgörande är i 

stället arbetsuppgifters utformning och arbetsplatskultur. Nivån på lärande är 

avhängt individens handlingsutrymme, där exakta mål och uppgifter ger en lägre 

lärandenivå. Handlingsutrymmet avser såväl lärandesituation som arbetet och 

arbetsorganisation. En högre lärandenivå som till större del står för utveckling kräver 

större frihet för individen att påverka lösning och metod menar Ellström. Detta leder 

fram till vad en lärandeorganisation är och hur den påverkar anställdas 

kompetensutveckling.   

Granberg (2014) menar att en lärande organisation är en organisation där individers 

lärande kommer organisationen till godo. Som ett exempel med relevans för 

föreliggande uppsats kan sägas att om en boendeverksamhets struktur eller ledning 

är motsträvig till användande av ny kunskap stannar lärandet på individnivå och blir 

därmed inte till nytta för företaget i stort. Grunden för begreppet lärande 

organisation beskriver Söderström (2008) som ett systematiskt lärande på alla plan 

för att kunna hantera komplexa förändringar. Mot bakgrund av förändringar i 

omvärldens struktur föddes tanken om att kunskapsutveckling och lärande bör 

koordineras för att kunna bemöta dessa förändringar. En lärande organisation har 

sedan begreppets lansering etablerats till exempel i såväl företagens affärsplaner som 

i policydokument rörande skolväsendet (Söderström, 2008). 

Från den ovanstående beskrivningen av kompetens på ett mer generellt plan 

fortsätter texten med att mer specifikt behandla kompetens och lärande inom 

handikappomsorg och stödverksamheter som boendestöd. Ahnlund och Johansson 

(2006) har studerat hur enhetschefer och personal förhåller sig till dagens formella 

utbildningskrav och vad man anser som relevant för omsorgens verksamheter. 

Personal inom omsorg om funktionshindrade har att förhålla sig till de förändringar 

som lagstiftning skapat i verksamheten. Författarna antar därför att juridiska 

aspekter kan vara centrala i arbetet med funktionshindrade. Ahnlund och Johansson 

fann i sin forskning att enhetschefer inom handikappomsorgen uppfattar det 

gymnasiala omvårdnadsprogrammet som icke relevant för deras personalgrupper. 
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Avsaknad av relevant grundutbildad personal leder till rekryteringsproblem. 

Liknande resultat visar en amerikansk studie (Hewitt & Larson, 2007), och mer 

precist att det finns få tillgängliga utbildningsvägar med innehåll anpassat för 

stödarbete med funktionshindrade. Hewitt och Larson visar även att boende- och 

andra typer av direkt stödarbete med funktionshindrade är för många personer ett 

okänt yrke. En omständighet som tillsammans med ett lågt värderat yrke av 

beslutsfattare skapar svårigheter att rekrytera personal enligt Hewitt och Larson 

(2007). 

Ahnlund och Johansson (2006) menar att utbildning ses som viktig inte minst 

kopplat till bemötandefrågor, och att outbildad personal har kunskapsbrister som 

skapar svårigheter att hantera utmanande situationer. En generell höjning av 

kompetensnivå lyfts fram mot bakgrund av en mer heterogen brukargrupp som 

kräver mer kunskap om olika funktionshinder. Informanterna som arbetar direkt 

med brukarna i Ahnlund och Johanssons studie resonerar på liknande sätt som sina 

chefer och förordar en grundläggande formell utbildning. Personlig lämplighet och 

erfarenhetsbaserad kunskap som tillägnas i brukarens närhet betonas, utifrån 

brukarens behov synliggörs vilken kompetens som är relevant för personalen 

(Ahnlund & Johansson, 2006). Laursen, Plos och Ivarsson (2009) kopplar samman 

otydlighet i reformer och nya lagar med kunskapsbrist om personalgruppers 

kompetensbehov utifrån förändrade arbetsvillkor. Författarna menar att 

samhällsförändringar och förändringar inom vård- och omsorgsverksamheter visar 

på vikten av att kontinuerligt analysera och se över personalens kompetens. 

 

Självbestämmande och delaktighet 

Lindqvist (2017) beskriver hur funktionshindrade under lång tid var hänvisade till 

institutionsboende, ofta i form av ett segregerat sammanhang där boende, utbildning 

och arbete skedde isolerat från samhället i övrigt. Institutionerna visar dåtidens 

synsätt på funktionshinder och dessa djupt rotade värderingar visade sig ta lång tid 

att förändra. Först under 1960- och 1970-talet började dessa stora institutioner att 

ifrågasättas och omsorgen började anta en mer integrerande inriktning (Tideman & 

Svensson 2014/15; Lindqvist, 2017). Lindqvist lyfter fram 1967 års omsorgslag i 

vilken principen för dagcenter vilket gav utvecklingsstörda en möjlighet till 

sysselsättning utanför föräldrahemmet. Under senare delen av 1970-talet inleddes 
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utflyttning från institutioner till gruppbostäder, vilkas syfte bland annat var att ge 

personer med funktionshinder möjlighet att leva mer självständigt (Widerlund, 

2007). Under mitten av 1980-talet förändrades omsorgslagen till att omfatta 

autistiska och förvärvade så kallade begåvningshandikapp. I detta skede övergick 

omsorgen från statliga institutioner till kommunala verksamheter och normalisering 

och integrering blev inledningen till valfrihet och självbestämmande för 

funktionshindrade fortsätter Lindqvist.  Ahnlund (2008) framhåller hur 

funktionshindrades möjlighet till delaktighet och självbestämmande har kommit i 

fokus sedan handikappreformen 1994. Detta menar Ahnlund kan antas förändra 

personalens kompetens och kunskapsområden i takt med samhällets förändringar för 

funktionshindrade personers rättigheter. Ahnlund beskriver vidare de problem att 

verkställa beslut om insats som många kommuner under tidigt 2000-tal förklarade 

med rekryteringsproblem och då ofta utifrån brist på personal med relevant 

kompetens för uppgiften. Giertz (2012) formulerar i sin avhandling hur 

funktionshindrades möjlighet till delaktighet och självbestämmande är villkorad, inte 

enbart genom regler och lagar som för samtliga medborgare i samhället utan genom 

andra faktorer. Villkoren för delaktighet och självbestämmande är avhängiga 

personalens kunskap vilket får betydelse för brukarens vardag. Detta får till 

konsekvens, menar Giertz, att omgivningens kunskapssyn styr villkoren för 

brukarens delaktighet och självbestämmande.   

Utmaningar och konsekvenser 

Boendestödjare och annan personal som arbetar med brukare med intellektuell 

funktionsnedsättning exponeras i olika grad för utmanade beteende. Smyth, Healy 

och Lydon (2015) redovisar ett samband mellan ett destruktivt och aggressivt 

beteende hos brukaren och boendestödjares upplevelse av stress och 

utmattningssyndrom. Faktorer som påverkade upplevelsen var i allra högsta grad 

utbildning och tillfällen för personalutveckling samt arbetsplatskultur. Vikten av stöd 

och handledande personalledning betonas även av Gustafsson (2010). 

Boendestöd innebär arbete i någon annans hem, vilket inrymmer ställningstaganden 

rörande det privata och det som är offentligt (Socialstyrelsen, 2010). Miljön i och runt 

en bostad med särskild service påverkar förutsättningarna för interaktionen mellan 

brukare och boendestödjare samt brukare emellan menar Socialstyrelsen (2010). 

Forskning visar (Marcheschi, 2015) att det är betydelsefullt med en boendemiljö som 
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ger positiva förutsättningar för socialt umgänge men även att integritet är av stor vikt 

för brukaren. Brukare vill exempelvis bo med en egen ingång så att andra inte ser när 

de kommer eller går. Marcheschi (2015) menar vidare att det finns ett samband 

mellan brukarens upplevelse av stöd och upplevelsen av miljön. 

En annan typ av utmaning är en allt större grupp som kategoriseras och 

diagnostiseras som funktionshindrad vilket Giertz (2012) uppmärksammar. Detta gör 

att alltfler har rätt till insats genom LSS. Giertz menar vidare att det finns anledning 

att identifiera utvecklingsbehov gällande utformning av stödinsatser och delaktighet, 

och att brukarens självbestämmande i livets händelser då är ett viktigt perspektiv att 

ha med.  2010 uppskattades antalet individer globalt med autistiskt 

spektrumsyndrom till 1 på 132 eller totalt 52 miljoner personer (Baxter, Brugha, 

Erskine, Scheurer, Vos & Scott, 2015). Vissa regionala skillnader har 

uppmärksammats men de är låga och kan bero på osäkerhetsfaktorer i mätningarna 

enligt författarna. Baxter et al. menar vidare att utbredningen av autistisk 

spektrumstörning varit likartad under de senaste 20 åren. Tideman och Svensson 

(2015) för fram att andelen unga med intellektuell funktionsnedsättning där även 

mild mental retardation inkluderas, har mer än fördubblats under samma period. 

Svårigheter med diagnostisering av små barn har diskuterats, och där en faktor är 

hur olika diagnosers beteendeproblematik kan överlappa varandra (se till exempel 

Baxter et al., 2015; Nylander, Holmqvist, Gustafsson & Gillberg, 2013). Utmaningar 

som autistisk spektrumstörning orsakar för individen kvarstår under hela livet och 

Baxter et al. (2015) understryker behovet av forskning som ger säker information om 

förekomsten av diagnosen. Detta för att ansvariga politiker ska kunna ta del av 

informationen och planera för utbildning, boende, ekonomiskt och dagligt stöd. 

Under perioden oktober 2001 till och med augusti 2003 gjordes en studie vid 

neuropsykiatriska enheten, Psykiatricentrum Karolinska i Stockholm av Annika Brar 

och Lena Flyckt (2006) där ett av fler syften var att kartlägga i vilken mån personer 

nyligen diagnostiserade för Aspergers syndrom och/eller ADHD sökt och fått den 

rekommenderade insats som utredningsteamet föreslagit. Resultatet visade att vuxna 

med neuropsykiatriska funktionshinder inte får sina behov tillgodosedda och då 

främst personer med ADHD. För bättre rustade verksamheter inom kommunen lyfter 

Brar och Flyckt vikten av utbildning och handledning för personer som arbetar inom 

området samt samverkan mellan olika instanser. Vidare betonas att personer med 
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ADHD och Aspergers syndrom behöver hjälp att hitta strategier i sin vardag med 

pedagogisk anpassning, vilket författarna slår fast kräver utökade rättigheter till 

kommunalt stöd.  

Komplexiteten i boendestödjarens arbete och behov av kompetensutveckling kan ses i 

perspektivet av psykiatrins förmåga till diagnostisering och den samlade kunskapen 

om funktionshinder. Nylander et al. (2013) menar i sin studie att ADHD ännu är 

enormt underdiagnostiserat inom vuxenpsykiatrin, vilket skulle kunna vara resultat 

av så kallad överskuggning eller överlappning med annan psykiatrisk sjukdom. En 

betydande andel personer med autism har exempelvis även psykotisk störning. Andra 

faktorer kan vara att symtomen mer liknar akuta störningar eller utvecklingsstörning 

samt att det sammanställs en för kort anamnes under utredningen enligt Nylander et 

al. Studien visar vidare hur bristande förståelse för vad som behöver behandlas som 

akut psykiatrisk sjukdom respektive ges stöd inom problematik orsakad av 

utvecklingsstörning som avgörande för behandlingsframgång. Forskarna pekar 

vidare ut att för personer med autistisk spektrumstörning betyder försenad 

diagnostisering även uteblivet stöd i vardagen vilket personen enligt svensk lag har 

rätt till.    

Att som personal och boendestödjare hitta lämplig nivå i sitt arbete gällande att bistå 

med hjälp och stöd å ena sidan och ge förutsättning för brukarens eget ansvar och 

självständighet är inte okomplicerat (Tideman & Svensson, 2015). I sin studie ger 

Tideman och Svensson exempel på händelser som belyser vilka utmaningar som kan 

uppstå. Till exempel risken att hamna i ekonomiska svårigheter på grund av 

bristande kognitiv förmåga och att uppleva sig ertappad vid ett möte med personal 

från sin dagliga verksamhet i en situation där brukaren dricker alkohol. Möjligheten 

till självständighet betyder även att hantera samma svårigheter som andra 

samhällsmedborgare. Ambitionen i stödverksamheter har lätt att bli 

överbeskyddande menar Tideman och Svensson (2015), vilket gör att brukaren inte 

får möjlighet att lära av misstag som andra individer. För att som boendestödjare 

eller annan stödpersonal ge individanpassat stöd krävs kunskap (Griffith, Torsika, 

Nash & Hastings, 2011). Informanter i deras studie berättar om stödfunktioner som 

inte anpassas för deras funktionshinder Asperger syndrom utan istället passar bättre 

för fysiska svårigheter och utvecklingsstörning. Studiens resultat ger kritik till 

stödverksamhet utan diagnoskunskap men uttrycker också konkreta 
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utvecklingsmöjligheter. Informanternas upplevelser av svårigheter handlar om 

ångest, depression och kommunikationssvårigheter. Griffith et al. fastställer att 

samtliga informanter i studien uttrycker en vilja att vara så oberoende som möjligt 

och ser en individanpassad stödplan som önskvärd. 

 

Metod  

Syftet med studien är att skapa kunskap om på vilket sätt brukarens rätt till 

självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och 

kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren hanterar 

kompetenshöjande insatser. Målet med studien är att bilda kunskap om vilken 

kompetens boendestödjare efterfrågar för att säkerställa ett utförande av sitt arbete 

utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. För att kunna besvara 

studiens syfte och mål har en kvalitativ metodansats och semi-strukturerade 

intervjuer använts. Valet av metod baseras på avsikten att få tillgång till 

boendestödjarnas upplevelse och uppfattning (Bryman, 2002) om utmaningar i 

arbetet och vilka behov av kompetenshöjande insatser som uppkommer. Kvale och 

Brinkmann (2015) beskriver forskningsintervjun som ett samtal mellan två personer 

med ett gemensamt intresse, en interaktion med syfte att skapa någon form av 

kunskap. Författarna förklarar en kvalitativ inställning i termer av att lägga fokus på 

de vardagliga processerna och att dessa måste beskrivas innan de kan teoretiseras. I 

föreliggande kapitel redovisas urval, bearbetning och analys av material samt etiska 

riktlinjer och trovärdighet. Metoddiskussion följer efter studiens resultatdel. 

 

Intervju – form och intervjuguide  

Semistrukturerad intervjuform valdes då den sägs öppna upp en flexibilitet vad gäller 

frågornas ordningsföljd och uppföljning av informantens svar (Kvale & Brinkman, 

2015). Som underlag för intervjun kan forskaren använda en så kallad intervjuguide 

vilken kan innebära en kort minneslista över områden att tala om eller som i 

förestående studie, något mer strukturerade frågeställningar som förväntas ge 

information möjliga att omsättas till kunskap om studiens mål. I skapandet av 

intervjuguide har hänsyn tagits till språkets utformning med syfte om informantens 

bekvämlighet samt formuleringar som gjort det enkelt att svara (Bryman, 2002).  
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Utformningen av intervjuguiden grundade sig i studiens frågeställningar och efter 

inledande bakgrundsfrågor om informantens grundutbildning, år inom yrket och 

nuvarande arbetssituation följde huvudfrågorna. Huvudfrågorna samlades under 

rubriker som positiva respektive utmanande upplevelser i arbetet, kunskap om LSS-

lagen, frågor om brukarens självbestämmande och delaktighet samt avslutningsvis 

kompetens och eventuella tilläggskommentarer (bilaga 2). 

 

Urval och avgränsning 

Uppställt kriterium i urvalsprocessen var att informanten skulle arbeta som 

boendestödjare i LSS-verksamhet alternativt boendestödjare i Socialtjänstfunktion. 

Kontakt med potentiella informanter skedde genom ett informationsbrev som 

skickades via e-post till 12 stycken personer (bilaga 1). Intervjutid bokades slutligen 

med 6 stycken personer. Bortfallet kan förklaras med att potentiella informanter inte 

svarat, varit ointresserade att delta eller på grund av tidsbrist som inte medgett ett 

intervjutillfälle. Det kan här noteras att Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar 

att 6-8 intervjuer ger ett resultat tämligen befriat från personliga uppfattningar. 

Urvalet skedde på det sätt som Bryman (2002) benämner som bekvämlighetsurval, 

men kan även liknas vid ett så kallat målinriktat urval. Bekvämlighetsurval då jag är 

bekant med aktuell arbetsplats samt boendestödjare och annan stödpersonal inom 

LSS-verksamheter, målinriktat då boendestödjare aktivt valts ut för att bilda ett 

representativt urval utifrån spridning av erfarenhet, utbildningserfarenhet och 

fördelning mellan kön (Johannessen & Tufte, 2003). Urvalet grundas även i syfte att 

söka variation av arbetsplatstillhörighet för att inte fånga upp enskild 

arbetsgruppskultur med gemensam erfarenhet (Ahrne & Svensson, 2011). Fyra av 

boendestödjarna har samma privata arbetsgivare som jag själv, men arbetar dock vid 

tre olika enheter av LSS-verksamheter. De enheter informanterna arbetar vid består 

av ett barn- och ungdomsboende med högfungerande autism som grunddiagnos, ett 

stödboende för vuxna med högfungerande autism som grunddiagnos och ett 

ungdomsboende med lågfungerande autism. En informant arbetar inom 

Socialpsykiatrin vid en av Stockholms kommuners stadsdelsförvaltning och en 

informant arbetar vid ett serviceboende för vuxna med i huvudsak autism inom 

Stockholm Stad.  
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Min förförståelse av arbetsplats samt i förekommande fall relation till informanter 

problematiseras i avsnittet metoddiskussion. Innan kommande beskrivning av 

intervjuernas genomförande följer i tabellform en beskrivning av studiens 

informanter avseende yrkeserfarenhet och utbildning. Intervjuperson 1-3, i tabellen 

som IP1-IP3, är kvinnor och IP4-IP6 är män. Intervjupersonerna har en skiftande 

utbildningsbakgrund, grundutbildningen som representeras är gymnasiekompetens 

med byggnads- och ekonomisk inriktning. Vidare är en intervjuperson 

mentalskötare, en är socialpedagog samt en intervjuperson innehar en fil. kand. i 

psykologi och avslutningsvis en intervjuperson med en fil. kand. i sociologi. 

Tabell 1. Beskrivning av studiens informanter avseende yrkeserfarenhet. 

   Antal år som boendestödjare  

 IP1  10 år 

 IP2  8 år 

 IP3  7,5 år 

 IP4  3,5 år 

 IP5  6 mån (6 år med funktionshindrade i daglig verksamhet) 

 IP6  2 mån. (Tidigare vikarieanställning i arbete med olika typer av 

funktionshinder.) 

 

Genomförande av intervjuer 

Tre av intervjuerna utfördes på respektive boendestödjares arbetsplats, en i 

boendestödjarens hem, en utfördes på min arbetsplats och en på ett café. Bryman 

(2002) beskriver vikten av att genomföra intervjun i lugn och ostörd miljö samt att 

säkerställa inspelningskvaliteten. Att i möjligaste mån undvika bakgrundsljud och 

problem med inspelningsteknik betonas även av Kvale och Brinkmann (2015), allt i 

syfte att registrera tonfall och pauser så tydligt som möjligt. Samtliga intervjuer utom 

en vilken genomfördes på ett café, skedde i enskilt rum utan störningsmoment som 

kunde avbryta samtalet. Vid samtliga intervjuer testades ljudkvalitet av inspelning 

innan samtalet eftersom en dålig inspelning försvårar det senare analysarbetet 

(Bryman, 2002).  
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Intervjuerna inleddes med en presentation av studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter informerades boendestödjaren om de etiska riktlinjer som ramar in studien, 

till exempel att samtliga informanter, inklusive den information de delar med sig av, 

behandlas konfidentiellt och att de när som helst har möjlighet att avbryta sitt 

deltagande. Detta var samma information som boendestödjaren tidigare fått i 

informationsbrev (bilaga 1). Intervjuerna pågick mellan 45 och 65 minuter och 

spelades in med mobiltelefon efter boendestödjarens samtycke. 

  

Analys och bearbetning av material 

Samtliga intervjuer har transkriberats och skrivits ut i sin helhet löpande efter att de 

slutförts. För att säkerställa en konsekvent analys (Fejes & Thornberg, 2015) 

bestämdes hur olika händelser noterats. Tre punkter visar en kortare paus i samtalet, 

skratt och känslouttryck har skrivits ut och då boendestödjaren funderat en längre 

stund eller på annat sätt uttryckt tvekan har detta noterats. Kroppsspråk har noterats 

då det haft betydelse för samtalets förståelse. De utskrivna intervjuerna har lästs rad 

för rad eller styckevis och i några fall har även delar av intervjuer lyssnats av på nytt. 

Efter koncentrering av intervjumaterialet har textområden färgkodats efter studiens 

frågeställningar. Återkommande begrepp och utmärkande ord har antecknats i 

marginalen. Vid sidan av de specifika frågeställningarna har två centrala områden 

lyfts ut, nämligen LSS-lagen och handledning. Anledningen till det är att LSS-lagen 

har en framskjutande roll i studiens frågeställning och handledning då flera av 

informanterna under intervjuerna lagt stor vikt vid handledning. 

 

Kvalitet 

Fejes och Thornberg (2015) ringar in hur väl en studie utförts och presenteras med 

hjälp av ordet kvalitet. Validitet och reliabilitet samt trovärdighet är begrepp som 

används inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014) menar dock att reliabilitet och validitet som begrepp inte är lämpliga i 

kvalitativ forskning. Validitet i benämningen av att mäta det som avses mätas 

kritiseras då inte tillräckligt standardiserade metoder förekommer inom den 

kvalitativa forskningen och det sker heller inte några stabila och återkommande 

mätningar som underlag för reliabilitetskravet. Objektivitetskriteriet, att flera 
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oberoende forskare drar samma slutsats då de analyserar ett material, är inte heller 

tillämplig för den kvalitativa metoden (Hjerm et al., 2014). I föreliggande uppsats 

används istället begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

beskriva studiens kvalitet. Begreppen visar på hur omsorgsfull forskaren varit under 

studieprocessen och trovärdighet samt tillförlitlighet bygger då vidare och blir 

resultat av grundlighet i datainsamling och bearbetning (Fejes & Thornberg, 2015; 

Hjerm et al., 2014). Att generalisera bör göras med stor aktsamhet (Svensson & 

Ahrne, 2011) därav föll valet att istället använda överförbarhet. Där generalisering ger 

intryck av statistik generalisering förklarar överförbarhet hur analys och tolkning i en 

studie kan komma till användbarhet i andra sammanhang (Johannessen & Tufte, 

2003). 

Under studieprocessen har stor vikt lagts vid att finna relevant och aktuell forskning i 

syfte att underbygga studiens resultat och analys. Urvalet av potentiella informanter 

har gjorts med eftertanke och omsorg för att säkerställa ett adekvat intervjumaterial. 

Vidare har insamlat material bearbetats noggrant, det transkriberade materialet har 

lästs upprepade gånger, koncentrerats och färgkodats. Studiens resultat och analys 

gör inte anspråk på att ge generella svar för hela yrkesgruppen boendestödjare. För 

ett resultat som speglar en större del av yrkeskåren boendestödjare skulle möjligen 

urvalet även spegla geografisk spridning samt kommunal respektive privat 

arbetsgivare. Studiens användbarhet kan exempelvis vara som underlag för vidare 

diskussion om kompetensutveckling. 

 

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2017) slår fast att en viktig del i all forskning rör behandling av 

informanter och hur dessa skyddas från skador eller kränkning vilket benämns som 

individskyddskravet. Detta är utgångspunkten för forskningsetiskt ställningstagande. 

I föreliggande studie har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer gällande 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande krav efterföljts.  

Informationskravet innebär till exempel att forskaren ska lämna information till 

informant om syfte och upplägg av studie samt institutionstillhörighet, vilket delgavs 

potentiella informanter genom informationsbrev (bilaga 1) som skickats via e-post. I 

brevet framkom information rörande ett frivilligt deltagande samt rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under studien. Forskningsetisk kodex innebär även vidare 
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att i studier där informanter deltar aktivt, som vid intervju eller liknande ska 

forskaren alltid inhämta samtycke. Samtycke inhämtades samt information om 

ljudinspelning och avidentifiering i uppsatsen gavs på nytt i anslutning till 

intervjutillfället. 

Det ska inte vara möjligt för utomstående att identifiera enskilda människor i en 

uppsats eller rapport, inte heller finnas möjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. Studiens sex informanter benämns i uppsatsen som IP1-IP6 och 

citeringar har valts med omsorg om att inte enskild informant ska kunna identifieras. 

Intervjupersonernas grundutbildning redoovisas därför i den löpande texten utan 

koppling till specifik person. Etiska aspekter rörande min förförståelse och relation 

till personer och arbetsplats diskuteras i uppsatsens metoddiskussion.  
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Resultat  

Föreliggande avsnitt presenterar studiens resultat vilket återges under rubriker 

utifrån studiens frågeställningar. Ett flertal informanter har framkommit med 

upplevelser och tankar om handledning vilka presenteras i ett eget avsnitt, detta 

gäller även kunskap om LSS-lagen då den är betydande i frågeställningen. Inledande 

redovisas informanternas uppfattningar samt beskrivning av brukarens 

självbestämmande och delaktighet i vardagen.  

Självbestämmande och delaktighet ur boendestödjarens perspektiv 

Resultatet visar på en samsyn mellan informanterna om vad självbestämmande och 

delaktighet kan vara i brukarens vardag. Fokus i informanternas berättelser ligger på 

självbestämmande i vardagliga händelser, mer livsavgörande beslut som utbildning, 

bostad, resor eller liknande berörs i mindre utsträckning. IP2 och IP4 beskriver 

vardagsrutiner som när och på vilket sätt brukaren vill bli väckt, hur brukaren vill bli 

bemött i olika situationer samt utformande av morgon- och kvällsrutiner. 

Självbestämmande kan vidare vara att påverka vilka fritidsaktiviteter eller vilken 

boendestödjare brukaren önskar ha samtal med (IP2). Under intervjun med IP3 

framkommer ett resonemang om brukarens rätt att betraktas som vuxen och 

uppfattas som kapabel att ta egna beslut om sin livssituation. Att som vuxen brukare 

på ett serviceboende själv få avgöra vilken typ av stöd som önskas säger IP3, 

exempelvis hur eller om brukaren vill ha hjälp med matlagning eller tvätt beskrivs 

som självklart. Det kan handla om mindre beslut som städrutiner och större som 

vilken typ av praktik eller daglig verksamhet som brukaren vill söka sig till. ”I alla 

grejer som man gör under sitt arbetspass som är kopplat till dom boende ska ju vara 

grundat i att ska ha varit med och bestämt hur den kontakten eller hjälpen ska 

utföras”. (IP3)  

IP6 arbetar vid ett boende där brukarna har ett stödbehov med betydande inslag av 

omsorg och beskriver delaktighet som att inte ta ifrån brukaren funktioner som 

fungerar. Exempelvis så ska den brukare som kan klä sig själv också få göra det. Att 

brukaren väljer sina kläder och klär sig självständigt, även om det tar längre tid. 

Delaktighet och självständighet vid val av aktivitet poängteras av IP6, som att 

möjliggöra för brukaren att påverka hens fritid. IP5 stärker brukarens självständighet 

och delaktighet i beslut genom att alltid poängtera att hens förslag till aktivitet är just 

förslag men att brukaren är den som slutligen bestämmer vad som ska ske och hur. 
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Genom att förmedla syftet med förslaget har IP5 som mål att skapa tillit och 

motivation hos brukaren för att genomföra en aktivitet tillsammans med 

boendestödjaren.  

IP1 berättar hur brukaren alltid kan välja, även om insatsens uppdrag finns beskriven 

i den beställning som handläggaren sammanställt. Beställningen innehåller beviljad 

tid och vilken typ av stödinsats som brukaren har behov av och som är planerad att 

ges, exempelvis 2 timmar per vecka för stöd med städning och att handla mat. IP1 

fortsätter i sin berättelse att brukaren alltid kan välja att avstå, ibland orkar brukaren 

inte göra det man ska utan vill bara sitta vid bordet, prata och dricka lite kaffe. 

”Ibland är det så och det är okej. Men om vi aldrig kan genomföra det som 

beställningen innehåller då måste jag flagga till min chef och brukarens handläggare” 

förklarar IP1. Om insatsen inte kan utföras enligt beställningens utformning kan den 

komma att behöva korrigeras förklarar IP1. 

Resultatet visar på omständigheter som komplicerar möjligheten för brukarnas 

självständighet och delaktighet, en av dessa kan vara den fysiska miljön. I ett 

gruppboende finns endast ett kök vilket kan göra det svårt att tillmötesgå brukarnas 

önskan att laga egen mat under vissa tider. ”Det kan bli trångt i köket, säger IP4 och 

fortsätter berätta om påverkande miljöfaktorer som exempelvis då en brukare 

uppskattar hög musik medan en annan är ljudkänslig. Även IP2 beskriver svårigheter 

med anpassning och hänsynstagande brukare emellan. Frivilligheten kan uppfattas 

begränsad, brukaren har till exempel inte möjlighet att påverka vem de delar bostad 

med. ”Sen självbestämmande ja, det är ju svårt (…) personer i en villa så är det ju 

också ett jämkande (…) brukare som helst vill ha fokus på dom själva och det med 

lövtunna väggar”, berättar IP2 och fortsätter vidare beskriva boendets uppbyggnad 

och miljö som en betydande faktor. IP2 menar att många konflikter och skulle kunna 

elimineras om huset i större utsträckning var anpassat efter brukarnas behov och 

funktionsnedsättning. 

En faktor som kan vara begränsande och i hög grad påverka brukarens delaktighet är 

ekonomi, majoriteten av brukare har en aktivitetsersättning (ersättning från 

Försäkringskassan) som enda inkomst vilket betyder begränsad ekonomi och som 

leder till begränsad möjlighet att delta i aktiviteter (IP3, IP4 och IP5). Anhöriga 

beskrivs både som en tillgång men även som en försvårande faktor för brukarens 

möjlighet till självständighet menar flera av informanterna. IP3 och IP5 har liknande 
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erfarenheter av att anhöriga kan ha orimliga krav på verksamheten, krav som inte är i 

linje med brukarens önskemål eller LSS. Brukarens rätt till självstämmande och att 

ångra sig kan skapa utmaningar med organisering av verksamheten och dess 

bemanning. IP4 tar upp hur en utflykt kan kräva viss bemanning för att bli lyckosam 

för alla deltagande, och hur konsekvensen kan bli en stökig och orolig utflykt då en 

brukare i sista stund väljer att stanna hemma och det blir en medföljande 

boendestödjare för lite.  

Utmaningar och möjligheter i boendestödjarens arbete 

Studiens informanter beskriver arbetet som boendestödjare utmanande inom olika 

områden som utmaningar kopplade till brukares funktionsnedsättning, utmaningar i 

arbetsgrupp och organisation.  Problematik som beskrivs utifrån diagnostiserad 

funktionsnedsättning är autismspektrumstörning, ADHD-problematik, schizofreni, 

psykoser, bipolär sjukdom, utvecklingsstörning och OCD (tvång). Andra svårigheter 

som tas upp av flera är ångest- och självskadeproblematik, något som beskrivs som 

en ökande tilläggsproblematik (IP2, IP3, IP4). IP1 tar upp en specifik brukare med 

svår OCD som mest utmanande. ”Vi har lyckats komma ut på några promenader, det 

är allt. Med de praktiska sakerna i brukarens hem kommer vi ingenstans” fortsätter 

IP1. ”Brukaren släpper inte in någon mer än mig och hen bygger nu murar av 

havremjölksförpackningar för att inte någon ska se in”(IP1). IP1 menar ändå att de 

har en så god kontakt som är möjlig under omständigheterna men säger att brukaren 

är den största utmaningen i arbetet. Andra utmaningar som kommer fram i resultatet 

är svårigheten att få till en teamkänsla i arbetsgruppen, att nå enhetliga värderingar 

och skapa en gemensam vision för enhetens arbetsupplägg (IP2).  

Tidsbrist som leder till att bildande av en stabil personalkärna försvåras och uteblir, 

något som upplevs leda till svag arbetsstruktur och även att introduktion till ny 

personal blir undermålig (IP6). Hantering av visuella kommunikationsverktyg 

framkommer som ytterligare ett stressmoment, IP6 berättar om att verksamheten 

använder en form av kommunikationsverktyg bestående av bildremsor. Bildremsorna 

kan förklaras som brukarens planeringskalender och ersätter ibland även brukarens 

tal. IP6 berättar om en stressnivå som gör att personalgruppen inte hinner finna ett 

gemensamt grundsystem för användandet av kommunikationsverktyget. Den 

svåraste utmaningen menar IP6 ändå som risken att utsättas för våld. Under 
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intervjun visar IP6 upp sin händer med rivsår och säger att arbetet med utagerande 

brukare är det svåraste att bemöta och hantera.  

IP3 beskriver en annan typ av utmaning nämligen frustration över att inte komma 

framåt med exempelvis en brukares psykiska ohälsa eller de brukare som inte släpper 

in. IP3 exemplifierar genom att berätta om brukare som genom sin ansökan om 

insats uttryckt behov av stöd men informanten ändå inte ges tillträde. Konsekvensen 

blir att IP3 inte kan utföra sitt stödarbete enligt beställd insats och upplever oro och 

frustration över brukarens mående och situation. Liknande erfarenheter beskriver 

IP5, nämligen svårigheten att bygga en god relation till brukare utifrån en sporadisk 

kontakt. Brukare som har svårt att förlika sig med sin funktionsnedsättning beskrivs 

även som en utmaning att hantera (IP5). 

Möjligheterna och det mest positiva i informanternas arbete beskrivs utifrån 

relationen till brukarna. I mötet med människan bakom diagnosen är det glädje varje 

dag uttrycker en informant. Glädjen att se brukarna lyckas, att se dem lära sig åka 

kommunalt självständigt eller gå till ICA och handla säger IP4. Det är brukarna som 

utmanar mig att vara flexibel och de fantastiska människorna ger mig tillfredställelse 

när de klarar något nytt berättar IP2. Det redovisas en upplevelse av stor glädje och 

tillfredsställelse för de tillfällen då informanten verkligen gör skillnad, får feedback 

att brukarna mår bra och visar positiv förändring och utveckling (IP3). Flera av 

informanterna framför just det positiva med utveckling, glädjen i att tillsammans 

med brukaren sätta upp nya mål och sedan dela upplevelsen av att lyckas (IP5, IP6). 

Som IP1 uttrycker saken: ”När brukaren tycker att det är kul att jag kommer och 

sedan tycker att det är lika kul att göra saker tillsammans”. 

 

Kompetenshöjande insatser som efterfrågas av boendestödjare 

Efterfrågade kompetenshöjande insatser speglar i viss mån hur länge 

boendestödjaren arbetat med målgruppen. Grundläggande kunskap om autism, vad 

diagnosen innebär och dess pedagogik tas upp av IP6, medan övriga uttrycker en 

önskan om uppdaterad kunskap. Informanter (IP1, IP3) som arbetat några år med 

funktionshindrade och som boendestödjare ser behov av kunskap sprungen ur den 

senaste forskningen gällande relevanta diagnoser men även pedagogisk kunskap och 

bemötande av den enskilde brukaren. En informant (IP2) uttrycker ett behov av 

utökad kompetens om tvång och OCD och flera berättar om hur ångest och 
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självskadeproblematik blivit mer utbrett i deras arbetsvardag och ser därför ett stort 

behov av mer kunskap om detta. Tillsammans med självdestruktivt beteende berättar 

flera om psykisk ohälsa som ett område av bristande kompetens (IP2, IP3, IP4). Viss 

kompetensutveckling som söks är specifik, IP4 efterfrågar Studio 3 (lågaffektivt 

bemötande) och MI (Motiverande samtal). Kunskap i samtalsmetod som leder 

brukaren framåt och är både ”peppande och motiverar, det är något jag saknar” säger 

IP4. IP2 uttrycker önskemål om utbildning om acceptans, ACT (acceptance and 

commitment therapy). IP2 berättar om ACT och hur en ”lightversion” av metoden 

skulle kunna ge kompetens i att stödja brukarens hantering och acceptans av sitt 

funktionshinder. Annan specifik insats som efterfrågas (IP3) uppkommer ur 

boendestödjarens yrkesroll som även innefattar ett personalansvar och där större 

kunskap om arbetslagar upplevs som önskvärd. 

 

Uppfattningar om arbetsgivarens kompetenshöjande insatser 

Det uttrycks skiftande uppfattningar om arbetsgivarens kompetenshöjande insatser. 

En av informanterna (IP4) berättar att närmaste chef uppmuntrar till kurser och ger 

respons på önskemål om utbildning men att andra omständigheter gör att det inte 

genomförs. Brist på utbildningsplatser, att de finns på annan ort eller att 

verksamheten inte medger frånvaro uppges som anledning. Flertalet av 

informanterna berättar om hur den närmste chefen är positiv till kompetenshöjande 

insatser, upplevelsen är att chefen uppmuntrar och ger tips om relevanta kurser. 

Även motsatsen framkommer, att informanter upplever brist på respons av sin chef. 

Upplevelsen gäller både för egen del men även som en generell iakttagelse, främst 

gällande nyanställda där bristande kunskap om funktionsnedsättningen försvårar 

arbetet. Informanten berättar att utbildning ges först efter 6 månaders 

provanställning vilket upplevs ställa större krav på övriga i personalgruppen. Ingen 

av informanterna berättar om någon fastlagd och överenskommen kompetensplan 

utan istället tas kompetenshöjande insatser upp i samband med medarbetarsamtal 

eller vid tillfälle då intressant kurs eller föreläsning hittas.  

Då kompetensfrågan lyfts till att innefatta hur informanterna upplever att företagets 

ledning och organisation hanterar utmaningar och medföljande utbildningsbehov, 

visar sig ett avstånd mellan informanter och organisation. Det framkom uttryck som 

att det inte är något som märks av alls. IP4 uttrycker följande: ”- Nej, så jag tycker 
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ingenting där. Man får ingen relation men det kanske sätter sig (…) jag vet inte om de 

erbjuder utbildningar i rätt utsträckning eftersom jag aldrig får plats”. IP3 berättar 

om vänner som arbetar inom liknande boendeverksamheter hos andra arbetsgivare 

och i andra städer. Verksamheter där möjligheten till kompetensutveckling inte alls 

är så självklar som IP3 upplever den vara på sin arbetsplats. 

 

Den återkommande frågan om handledning 

En av intervjuguidens frågor berör informanternas syn på handledning och 

reflektionsgrupper. Studiens resultat visar på stor samstämmighet i uppfattningen 

om det positiva med handledning. Samtliga informanter framför åsikter om nyttan 

med handledning och forum för reflektion. Två av informanterna har regelbunden 

handledning vid sin arbetsplats, var fjortonde respektive var sjätte vecka. IP5 berättar 

om hur handledning är ett forum för arbetsgruppen att samlas runt aktuella 

situationer eller frågor. Informanten har tidigare arbetat i en verksamhet utan 

handledning och saknat just detta. Att diskutera med någon som inte har en ledande 

position inom verksamheten upplevs bra, då det av informanten beskrivs ge ett 

öppnare samtalsklimat. Resonemang som förs under arbetsplatsträffar med chefen 

som samtalsledare kan ge annorlunda svar (IP5). Handledning som funktion beskrivs 

positivt, men handledaren som person och den kontakt som etableras till gruppen 

påverkar i högsta grad upplevelsen. IP1 berättar att hen tidigare haft en mycket bra 

handledare och slår fast att handledning är något som absolut behövs när man 

arbetar med människor. ”Vi har ju handledning var fjortonde dag men den 

nuvarande handledaren är så fruktansvärt dålig”, säger IP1. Att få respons som väcker 

nya sätt att tänka och arbeta istället för att ”bara ventilera” framförs som ett starkt 

önskemål av IP1. Nu blir det mest ett samtal kollegor emellan säger IP1 och fortsätter 

berätta om vikten av att göra en tydlig överenskommelse med gruppen om 

samtalsregler och förväntningar på vad handledningen ska ge och på vilket sätt den 

ska genomföras.  

Fyra av de deltagande informanterna har ingen kontinuerlig extern handledning vid 

sin arbetsplats. Vid frågan om informantens uppfattning om handledning och 

reflektionsgrupper svarar IP6 att ”Det finns ju ingen!”. En konsekvens av det ser IP6 

som att arbetsgruppen inte heller arbetar som ett team. IP6 uttrycker att det finns en 

brist på tillfällen för reflektion och samtal om ett gemensamt arbetsupplägg. 
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Handledning benämns som en bristvara av IP4, IP3 tycker att det är konstigt att det 

inte ingår i arbetskulturen inom LSS, IP2 beskriver handledning som fantastiskt och 

utvecklande. IP3 säger sig alltid efterfrågat handledning men har slutat fråga för det 

kommer aldrig. Arbetet som boendestödjare består av nära kontakter med människor 

med speciella behov, med en beviljad stödinsats på grund av funktionsnedsättningar 

inom kognitiva och sociala funktioner uppstår ständigt situationer som behöver 

resoneras om. Därför är handledning ett ”suveränt” tillfälle att få ta upp olika ”cases” 

och ger möjlighet att se nya infallsvinklar, uttrycker IP4.  

IP2 menar att handledning är ett sätt att utmana sig själv och få utvecklas i sin 

funktion. Samme informant upplever att handledning bör genomföras av extern 

handledare eller av kompetent kollega som dock inte delar arbetsplats med de 

handledda. Hand i hand med kompetensbehov om psykiatrisk problematik menar 

IP2 att handledning hjälper till att hantera svårigheter som ligger utanför gruppens 

grundkompetens om funktionsnedsättning. ”Vi arbetar med människor i syfte att de 

ska utvecklas och lära genom träning och uttryck, men hur ofta gör vi det själva?” 

(IP2)  

 

Kunskap om LSS-lagen 

Informanterna fick frågan om de är bekanta med LSS lagtext, om de upplever ett 

behov av mer kunskap och i så fall på vilket vis. Fem av sex informanter uttryckte ett 

behov av mer kunskap om LSS, dock ur skiftande perspektiv. LSS som regelverk tas 

ibland upp på vissa kurser och man talar om vad som ska göras och är genomförbart i 

linje med LSS berättar IP5. Att få mer information och ha någon att fråga om 

situationsbundna ärenden skulle vara bra fortsätter IP5. Djupare kunskap om LSS 

skulle upplevas som en trygghet i samband med exempelvis uppföljningsmöten och 

kontakt med anhöriga, menar IP3. Påverkan på det dagliga arbetet är inte markant 

men en djupare kunskap skulle ge säkerhet om möjliga områden att kompromissa om 

samt fokus på insatsen. Att läsa lagtext kan vara lite svårt, språket är högtravande och 

kan upplevas svårtolkat. Att sätta in lagtexten i verklig kontext tar tid och kräver 

tillfälle till reflektion (IP3). 

Resultatet visar hur majoriteten av informanterna, fem av sex stycken, upplever sig 

ha en bra grundkunskap om LSS. Det vill säga, man har en grundläggande kunskap 

som berör det vardagliga arbetet med brukarna. ”Jag har ju ganska bra koll, men 
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skulle inte kunna dissekera lagtexten” säger IP4. Mer information om hur man 

hanterar överenskommelser med brukare över 18 år respektive de yngre där 

föräldrars medgivande är ett krav tas upp samt IVO:s föreskrifter och LSS (IP4). ”Jag 

tror att många som kommer in och jobbar här som vikarier knappt vet vad LSS är, om 

lagar, bestämmelser och begränsningar”, menar IP4.  

En av informanterna (IP2) uttrycker säkerhet angående lagtexten, inte ordagrann och 

fullständig kompetens men som funktionen av rättighetslag och dess uppbyggnad av 

frivillighet. LSS lagen innehåller riktlinjer som ska ge brukaren förutsättningar för ett 

meningsfullt och fullvärdigt liv, vilket IP2 uppmärksammar. Att identifiera vilka delar 

som är rimligt att utföras av boendestödjare utifrån LSS-lagen i samråd med brukare 

och närstående kan däremot vara svårt säger IP2. Intervjumaterialet visar på oro över 

det ansvar som följer med ett arbete underställt konkret lagtext. IP6 efterfrågar 

möjlighet och forum för att prata igenom förhållningssätt och lagtextens innebörd. 

Att överblicka helhetsbilden av verksamhetskrav upplevs svårt och att i det 

perspektivet ha ett ansvar utifrån en lagtext beskrivs som betungande (IP6). 

Upplevelsen av lagtextens påverkan i vardagens arbete visar sig olika i studiens 

resultat. IP1 berättar att SoL är oftast förekommande i hens verksamhet men att 

brukare som har sin insats utifrån LSS blivit vanligare. Skillnaden i lagrummen 

uppfattas inte skarp och tydlig, LSS innehåller lite mer ”verktyg” och mer att välja på 

säger IP1 och fortsätter ”Om jag inte förstår någonting då ringer jag någon som kan, 

man måste ringa”. 

Analys  

Analysens framställan utgår från studiens frågeställningar, utmaningar och 

möjligheter i boendestödjarens arbete, efterfrågade kompetenshöjande insatser och 

upplevelser av arbetsgivarens kompetenshöjande insatser.  

Utmaningar och möjligheter i boendestödjarens arbete  

Sambandet mellan brukarens självständighet och utmaningar i boendestödjarens 

arbete involverar faktorer som den fysiska miljön i boendet. Resultatet visar hur 

boendemiljön kan skapa onödiga konfliktsituationer för brukare samt utmaningar i 

boendestödjarens arbete som skulle kunna byggas bort. Forskning visar (Marcheschi, 

2015) att möjlighet till privatliv i sitt boende samt att det erbjuder lugn och avskildhet 

är viktiga områden för funktionshindrade. Marcheschis forskning om boende i bostad 
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med särskild service visar att möjlighet till sociala kontakter, men även avskildhet 

och rekreation har goda effekter på brukarnas livskvalitet. Vidare belyser Marcheschi 

(2015) hur en mängd bostäder med undermålig boendemiljö nyttjas i 

boendeverksamheter för funktionshindrade.  

Studiens resultat visar på hur risken att utsättas för våld i sitt arbete med utagerande 

brukare är en stor utmaning. En av informanterna vittnar om situationer då det 

snabbt går från ilska till smällar eller att brukaren kastar saker. Vidare beskrivs hur 

dessa starka upplevelser är starkast då boendestödjarens är ny i sitt arbete och att 

strategier för att parera eller kontrollera situationen blir något bättre med tiden. 

Brukares psykiska ohälsa och självskadebeteende är andra omständigheter som 

informanterna beskrivit som frustrerande, utmanande och en stressfaktor. Ett 

samband som finner stöd hos Smyth, Healy och Lydons studie (2015), vilka redovisat 

en relation mellan brukares destruktivitet och aggressiva beteende och 

boendestödjares upplevelse av stress.  

Samtliga informanter uttrycker i sina beskrivningar specifika områden där brukarna 

har möjlighet till självbestämmande. Det är främst vardagliga rutiner som lyfts fram, 

hur brukare kan framföra önskemål om på vilket sätt hen vill bli väckt eller vilket 

stödbehov som finns med morgon- och kvällsrutiner. Ett flertal faktorer som 

påverkar boendestödjarens möjlighet att stödja brukarens delaktighet och 

självbestämmande har visat sig. En extern faktor kan vara den anhörige som inte 

delar boendestödjarens eller den enskilde brukarens uppfattning om brukarens bästa. 

Det resultatet kan kopplas till Giertz (2012) som lyfter fram hur alla i brukarens 

omgivning har sin egen bild av brukarens behov och att uppfattningen om vad som är 

bäst för brukaren skiftar beroende på personens perspektiv.  

Kompetenshöjande insatser som efterfrågas 

Resultatet visar på skillnader i önskemål om kompetensutveckling vilket skulle kunna 

kopplas till arbetslivserfarenhet inom området boendestöd. Informanter som arbetat 

kortare tid uttalade i större grad ett behov av kompetensutbildning rörande generell 

diagnoskunskap, IP6 berättade om sin avsaknad av relevant kunskap om autism. 

Boendestödjare som arbetat under längre tid upplevde sig vara i behov av kunskap 

mer specifik om tilläggsproblematik som exempelvis OCD och ångest. Det var i 

gruppen av boendestödjare som arbetat längre som efterfrågan av handledning var 

störst. En möjlig förklaring till det kan vara att boendestödjare med kort 
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anställningstid ännu inte uppfattat handledning som en möjlig kompetenshöjande 

insats. 

Två typer av samband visar sig i studiens resultat gällande efterfrågad 

kompetenshöjning. Ett samband visar sig i ett samband mellan erfarenhet och 

efterfrågad kompetensutveckling medan den andra visar på hur en förändring mot en 

mer heterogen brukargrupp leder till förändrat kompetensbehov. Informatörer i 

studien med relativt kort erfarenhet uttrycker behov av kompetens om exempelvis 

autism och bemötande. En annan framkommen koppling i studiens resultat är kort 

arbetserfarenhet som boendestödjare inom LSS-boende och stress på grund av 

utagerande brukare. Ahnlund och Johansson (2006) menar att utbildning är viktig 

kopplat till bemötandefrågor och att kunskapsbrist är en stor anledning till 

svårigheter att hantera just utmanande situationer. Boendestödjare som arbetat 

under längre tid tog istället upp behandlingsspecifik kompetenshöjning, uppdatering 

av tidigare tillägnad utbildning och handledning vilken redovisas under egen rubrik 

längre fram.  

En informant berättade hur arbetsgivarens boendeverksamheter tidigare varit mer 

inriktad mot autism, Asperger syndrom och uppmärksamhetsstörningar som 

”grundproblematik”, till skillnad mot den heterogena brukargruppen som upplevs i 

dagens verksamhet. Informanternas berättelser om arbetets innehåll och utmaningar 

samt de kompetenshöjande insatser som efterfrågas, visar på en verksamhet i 

förändring. Behov av kompetens inom OCD, psykisk ohälsa och självskadebeteende 

efterfrågas och visar på utökad och kanske främst förändrad problematik bland 

boendets brukare. Förändringar som kan knytas till Laursen, Plos och Ivarssons 

(2009) uppfattning om att en kontinuerlig översikt och anpassning av 

personalkompetens är av vikt. Studiens resultat av områden där kompetens ses som 

önskvärd att utveckla stämmer väl överens med Laursen et al., vilka exempelvis är 

teoretisk kunskap om autismspektrumområdets funktionshinder, psykiatri, 

pedagogik och adekvat lagstiftning. Erfarenhet är en faktor som tillsammans med 

teoretisk kunskap stärker säkerheten i mötet med arbetets utmaningar bekräftas även 

av Laursen et al. 

Kunskap om LSS 

Alla människor får leva som dom vill så länge man följer Sveriges rikes lag, 

problemet blir ju att de personer som vi ändå har under vårt ansvar har en 
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insats med personalstöd. Men hur det ska se ut inom insatsen det är väl det, 

jag och ibland fler med mig kan känna att det borde vara tydligare (…) när 

man tänker på LSS-lagen utifrån (…) i beställningar och avtal så är det 

ganska otydliga direktiv och begrepp.(IP3) 

Att få en djupare kunskap om det lagrum i vilket informanterna arbetar under 

uttryckte informanterna som önskvärt. En informant (IP4) konkretiserar behovet 

genom att belysa överenskommelser mellan boende och brukare, vad får göras utan 

skriftligt medgivande till exempel. Det framkom även uttryck av oro över att inte ha 

kompetens om lagens direktiv men ändå ett ansvar för och emot brukare med 

speciella behov (IP6). Det beskrivs en osäkerhet om skillnader mellan SoL och LSS, 

en omständighet som kan ha betydelse för den som arbetar med brukare beviljad 

insats genom båda lagrummen (IP1). Informanten har en längre erfarenhet av arbetet 

och uttrycker ändå en trygghet med att hitta svaren vid lämplig instans. 

Normaliseringsprincipen, vilken fastslår att funktionshindrade ska kunna leva ett 

fullgott liv som andra alla andra medborgare, följde med de integrerande 

handikappreformerna under 1960- och 1970-talet (Tideman & Svensson, 2015). 

Diskussionen om vad som är normalt och på vilket sätt det ”normala” tar plats i 

boendestödet är en ständigt aktuell fråga menar IP3. Studiens resultat som visar 

oerhört starkt önskemål om handledning och reflekterande samtal ser LSS som ett 

tema värt att diskutera i arbetsgrupperna. 

Uppfattningar om arbetsgivarens kompetenshöjande insatser 

Majoriteten av informanter upplever att deras närmaste chef är positiv till 

kompetenshöjande insatser. Svårigheten som visat sig verkar bero på hinder som att 

få plats på tilltänkt utbildning eller att verksamhetens bemanning tillfälligt inte 

möjliggör frånvaro. Informanter beskriver ett behov av utvecklad 

introduktionsutbildning anställningsperiodens första sex månader. Behovet har 

framkommit utifrån erfarenheter där en redan ansträngd arbetsgrupp upplever än 

mer belastning under nyanställdas introduktionsperiod. Studien har som tidigare 

påpekats under metodavsnittet inte för avsikt att spegla hela populationen av 

boendestödjares uppfattningar eller upplevelser. Berättelsen av IP3 visar att 

möjligheten till kompetensutveckling för boendestödjare ser väldigt olika ut beroende 

på arbetsgivare. 
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Handledning 

Studiens definition av kompetensutveckling innefattar de olika system av åtgärder 

som kan höja individens eller arbetsgruppens kompetens. Mot bakgrund av detta 

innefattas handledning av det kompetenshöjande begreppet. Larsson (2002) menar 

att handledning är ett forum för att fylla på, lämna ifrån och utveckla. Dessa 

funktioner efterfrågas av studiens informanter som uppfattar handledning som en 

möjlighet att få tillgång till nya perspektiv på händelser eller konflikter på sin 

arbetsplats. Larsson (2002) beskriver situationer då brukare skadar sig själva eller 

andra, liknande de erfarenheter som IP6 berättar om, samt hur personal (i studiens 

sammanhang boendestödjare) då behöver få hjälp att hantera de känslor som 

upplevelserna kan leda till. Larsson lyfter fram det värsta scenariot, att ett 

utmanande och mentalt tungt arbete kan leda till försvagad empati. En sorts 

avstängning av medkännande med sina brukare för att orka med. Laursen et al. 

(2009) fann i sin studie en avsaknad av handledare med kompetens inom 

funktionshinderomsorg samt att handledning erbjuds i alltför liten omfattning. Som 

utveckling av yrkesrollen men även ett forum för att göra brukarna delaktiga och mer 

självständiga beskrivs handledningens funktion (Laursen et al., 2009).  

 

Avslutande diskussion  

Associationer till ordet pedagogik kan lätt röra sig till skolans värld, föreliggande 

studie bearbetar lärande och utbildningssituationer men i arbetslivets perspektiv. De 

processer som pågår i arbetsgrupper och på vilket sätt dessa samt arbetsgivare 

påverkar möjligheten till lärande och utveckling. Lärande och förändringsprocesser 

är en del i Umeå universitets pedagogiska forskningsområde, två begrepp som även 

har utrymme i föreliggande uppsats. Lärande i form av handledning och reflektion 

samt andra former av utbildning och kompetensutveckling. Utveckling ses i flera 

skikt, en förändrad verksamhet och brukargrupp vilket lyfter vikten av anpassad 

kompetens. Utifrån detta resonemang bekräftas uppsatsens tillhörighet till 

pedagogikens vetenskap.  

Studiens syfte var att förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och 

delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov. Målet var att 

bilda kunskap om vilken kompetens som efterfrågas av boendestödjare för att utföra 
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sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål samt 

upplevelsen av arbetsgivarens hantering av kompetenshöjande insatser. Utmaningar 

och möjligheter i boendestödjarens arbete utifrån brukares delaktighet och 

självbestämmande visade sig till en del hänga samman med boendets fysiska miljö. 

Konflikter som uppstår som en konsekvens av omständigheter i boendet, tunna 

väggar och begränsade köksutrymmen för att nämna två. Brukarens möjlighet att 

avstå stöd trots ett uttryckt behov beskrevs av flera informanter som en stor 

utmaning. En stark stress över att en brukare har ett stödbehov som inte kan 

uppfyllas på grund av rätten till självbestämmande. Kommunen betalar för en insats 

som inte kan uppfyllas då brukaren inte tillåter kontakt vilket kan leda till att 

brukaren blir av med sin insats. De kompetenshöjande insatser som efterfrågades 

visade ett område som rörde sig från specifik diagnoskunskap, bemötande och 

uppdateringar av senaste forskningen på adekvat område. Utvecklad kompetens 

inom psykiatri och handledning framkom som mest efterfrågat. En reflektion över att 

just dessa två områden finns i framkant kan möjligen hänga samman, i det att en 

förändrad diagnosbild vuxit fram med mer självskadeproblematik, oro och ångest gör 

sig ett större behov av forum för reflektion gällande. Upplevelsen av arbetsgivarens 

kompetenshöjande insatser var skiftande, flertalet hade en positiv upplevelse och 

menade att önskemål och behov att uppmärksammades. Dock kan påpekas att den 

stora efterfrågan av handledning inte uppmärksammats av arbetsgivaren i samma 

utsträckning som övriga områden. I de fall avsaknaden av handledning och tid för 

reflektion i arbetet sammanfaller med hög stressnivå kan detta leda till försvagad 

empati menar Larsson (2002).  

I det inledande avsnittet fanns en fråga om diskrepans mellan arbetsgivarens och 

boendestödjarens uppfattning om kompetensbehov. Sett utifrån de svar som 

framkommit av studiens informanter torde man i stort vara överens om kompetens- 

och utbildningsbehovens inriktning. Emellertid visade studiens resultat på ett behov 

av översyn av introduktionsperioden för nyanställd boendestödjare. Informanter 

beskrev hur arbetsbördan många gånger blev övermäktig av att introdusera 

nyanställda i arbetet vilket kan antas påverka såväl arbetsklimat som kvalitet på 

stödinsats. Forskning av Ahnlund och Johansson (2006) visade att det gymnasiala 

omvårdnadsprogrammet inte upplevdes adekvat för handikappomsorgen. En 

slutledning av detta kan möjligen vara att boendestödjares grundutbildning spelar 

mindre roll, exempelvis visar resultat i den föreliggande studien på en bred 
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utbildningsbakgrund där vård- och handikappomsorg inte varit ett planerat yrkesval. 

Hewitt och Larson (2007) visade i sin forskning att yrket är förhållandevis okänt, 

kontakten med arbetet som boendestödjare kan antas ske mer slumpartat.  

Metoddiskussion 

Inledningsvis kommer min förförståelse av arbetet som boendestödjare samt i 

förekommande fall relation till informanter att problematiseras. Fem av studiens sex 

informanter är jag bekant med sedan tidigare och det är rimligt att fråga sig om detta 

faktum har påverkat informanternas svar. Min egen tolkning är att svaren som getts 

varit ärliga och uppriktiga utan att färgas av vår relation. Det faktum att 

informanterna visste min erfarenhet kan till exempel utgjort en trygghetsfaktor till att 

”berätta som det är”. Samtidigt har det under analysens process varit angeläget att 

ifrågasätta resultaten och ständigt vara öppen för ny tolkning. Fejes och Thornberg 

(2015) beskriver vikten av ”växelverkan mellan sensitivitet och objektivitet” (s.62), ett 

aktivt medvetande om nyanser i materialet samt ett jämförande genom distans till 

empirin. 

Urvalet skedde utifrån ett flertal kriterier varav ett var en jämn könsfördelning, det 

har dock inte framkommit något i informanternas berättelser som utifrån formen för 

denna studie gett anledning att analysera någon fråga ur ett genusperspektiv. 

Intervjuerna planerades väl och bokades med omtanke om tidsmarginal i den 

händelse samtalet blev längre än planerat. Ljudupptagning av intervjuerna 

säkerställde möjligheten att fokusera på informantens berättelse och uttryck. Den 

semi-strukturerade intervjuguiden fungerade väl i det att studiens huvudfrågor gav 

en tydlig ram. I övrigt fanns utrymme till att ställa följdfrågor och samt att byta 

ordningsföljd på frågorna.  

Samtliga intervjuer utom en skedde i lugn och ostörd miljö. Denna intervju 

genomfördes på ett café vilket inte var optimalt men det enda genomförbara 

alternativet. För att minimera störningsmoment och att andra gäster skulle höra 

samtalet valdes en lugnare del av caféet samt en tid på dagen då gästerna förväntades 

vara färre.  

Vidare forskning 

I samband med sökandet i databaser efter tidigare forskning hittades en intressant 

artikel om kommande forskning. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
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(FORTE) publicerade i maj 2017 en artikel om ett forskningsprojekt med namnet 

Omsorgsyrken på olika arenor: organisation, arbetsinnehåll, relationer och 

arbetsmiljö. Marta Szebehely kommer tillsammans med tre forskarkollegor vid 

Stockholms universitet att under ett tre år långt projektet skapa kunskap om hur 

boendestödjare samt andra yrkesgrupper inom funktionshinderområdet upplever sin 

arbetssituation. Szebehely (2017) menar att det finns ganska god kännedom om 

arbetsmiljö inom äldreomsorgen men stor kunskapsbrist rörande personal inom 

verksamheter för funktionshindrade. Kunskapsbristen har uppmärksammats i 

samband med föreliggande studie så Szebehelys projekt ses med stort intresse.  

Utifrån föreliggande studies resultat rörande önskemål om kompetensutveckling 

inom psykiatrisk problematik inom LSS samt hur insatser utifrån LSS ”spiller” över” 

inom boendestöd beviljad under SoL skulle vidare forskning om förekomst, 

kompetens och insatsanpassning ses som nyttig. Då brukargruppen inom SoL- och 

LSS-insatser upplevs som allt mer heterogen, är kunskap om hur detta ska kunna 

bemötas på bästa sätt och med adekvat kompetens av vikt. 
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