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Under 1990-talet väcktes nya tankar kring hur samhället bäst hjälpte människor med 

långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Nya kollektiva boendeformer skapades där 

kommunerna hade uppdraget att erbjuda bostad med särskild service eller boendestöd i den 

egna lägenheten. Personalens uppgifter var, och är, att skapa en fungerande vardagsstruktur, 

ge trygghet, stöd samt arbeta med socialiseringsprocesser. Avsikten var att erbjuda 

individanpassad vård och omsorg, minska isoleringen och öka självständigheten. Syftet med 

studien var att undersöka vilka strategier man använde sig av i arbetet med denna målgrupp 

för att uppfylla de uppsatta målen. Sex individuella intervjuer genomfördes med personal från 

fem olika boenden med särskild service. Intervjufrågorna fokuserade på hur personalen 

arbetade för att stärka individen, om det fanns några uttalade strategier och huruvida de 

reflekterade över varför de valde en viss strategi. I resultatet framträdde bland annat vikten av 

goda relationer för att möjliggöra förändring, värdet av att följa de gemensamma husreglerna 

och värdet av att göra brukarna delaktiga. Dock saknades en beskrivning av hur det mer 

långsiktiga målet, flytt till eget boende, skulle kunna uppfyllas. En farhåga är att bristen på 

tydliga mål och otydliga arbetsbeskrivningar kan påverka möjligheten för individen att bli 

självständig, trots att personalen strävar efter att åstadkomma just detta.   
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1. Inledning   

 

1.1 Bakgrund 

Mentalsjukhus var från mitten av 1800-talet och fram till 1960-talet den vanligaste 

vårdformen för människor med psykiska sjukdomar. De låg ofta i utkanten av städerna och 

var isolerade enheter med litet samröre med övriga samhället. Möjligheten att bli frisk och 

återanpassas till samhället ansågs som små. Vardagen på mentalsjukhusen var fylld av rutiner, 

det var viktigt att inrätta sig efter de regler som fanns, frihet var en bristvara och det fanns inte 

något privatliv att tala om (Socialstyrelsen, 2010). Långt ifrån alla ansåg dock att 

mentalsjukhus var det bästa sättet att ta hand om individer med psykisk sjukdom. Urban 

Markström (2003) beskriver i sin bok att det redan på 1800-talet fanns kritiska röster som 

ifrågasatte institutionerna och hur de arbetade där. Synen förändrades över tid och nya 

tankebanor väcktes. Det fanns flera olika orsaker till detta, inte enbart ideologiska och 

politiska ställningstaganden utan även ekonomiska orsaker och utvecklingen av nya 

läkemedel bidrog till att förändringen kom till stånd (Markström, 2003). I slutet av 1960-talet 

ville man så förändra vården för människor med psykiska funktionshinder och därmed 

skapades en omorganisation inom psykiatrin. Mentalsjukhusen ansågs bland annat 

särbehandlande för individen och det fanns en strävan efter att dessa människor skulle få leva 

som alla andra i samhället, med hänsyn taget till deras egna förutsättningar (Statens Offentliga 

Utredningar [SOU] 1992:73). Den största omorganiseringen skedde främst mellan 1975 och 

1985 och innebar att man avvecklade de stora mentalsjukhusen och ersatte dessa med vård i 

den egna miljön eller i små enheter (a.a.). Antalet slutenvårdsplatser minskade och patienterna 

skulle få hjälp via öppenvården, där psykiatriker, psykologer, sjukgymnaster och andra 

professioner samarbetade (Markström, 2003).  

 

En psykiatriutredning genomfördes 1992 och där utvärderades den tidigare omorganiseringen 

(SOU 1992:73). Utredningen visade bland annat att personer med psykisk ohälsa fortsatt hade 

mycket dålig samverkan med det övriga samhället i jämförelse med andra svaga grupper. 

Deras sociala kontakter bestod nästan uteslutande av personal inom psykiatrin eller 

hemtjänsten. Många blev isolerade efter det att mentalsjukhusen lagts ner och för att förbättra 

deras situation framhävdes vikten av bra och funktionella boenden där de kunde få den vård 

och omsorg de behövde. Det var kommunernas ansvar att ordna boende och skapa bästa 

möjliga förutsättning för denna grupp av människor. Den vård som erbjöds via hemtjänsten 

var inte tillräcklig då det framkom att personer med långvariga psykiska funktionshinder hade 

ett behov av både motivations- och rehabiliteringsinriktat arbete. En annan viktig aspekt var 

helhetssynen, för att dessa människor skulle kunna återanpassas till samhället var de ofta i 

behov av samordnade insatser både från socialtjänsten, hälso- och sjukvården, 

Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen (SOU 1992:73).  

 

Denna utredning ledde till psykiatrireformen 1995 (SOU 2006:5) och hade som målsättning 

att: 

 

1. Stärka den enskildes makt genom ge dem delaktighet och inflytande. 

2. Ökat stöd till anhöriga då det var en viktig förutsättning för ett liv utanför institutionerna. 

3. Öka möjligheten att få stöd genom LSS  

 

Genom att arbeta med dessa målsättningar hoppades man kunna förbättra 

levnadsförhållandena och levnadsvillkoren för människor med psykiska funktionshinder 

(www.socialstyrelsen.se). Reformen ledde till att det bland annat skapades små gruppboenden 

där det var viktigt med en känsla av hemtrevnad. Det skulle värnas om individens möjlighet 
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till integritet och självbestämmande. De boende hade egna lägenheter utrustade med 

kokmöjligheter och badrum, men det fanns även gemensamma utrymmen, ett kök där man 

kunde laga mat och äta tillsammans och ett vardagsrum. Dessa gruppboenden sågs som icke-

institutionella och var ett steg mot målet - att brukaren så småningom skulle kunna flytta till 

eget boende (Asplund, Hellzén & Kristiansen, 2010). En annan viktig aspekt var att försöka 

nyansera det medicin/psykiatriska patientperspektivet vilket innebar ett synsätt där man 

främst såg psykiska problem som ett medicinskt dilemma. Läkaren ställer en diagnos och 

utifrån det hittas en lämplig behandling och patienten blir botad. Detta synsätt lägger tyngden 

på individens inre, de känslomässiga problem som uppstått är medicinska symptom. Istället 

försökte man se på problemen ur ett helhetsperspektiv, det var inte enbart medicinen som 

skulle kunna förändra, det var även viktigt med social- och arbetslivsinriktad rehabilitering 

(Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2007).  

 

I slutrapporten från Socialstyrelsens utvärdering av 1995 års psykiatrireform som 

publicerades 1999 framhöll de att behoven hos gruppen av psykiskt funktionshindrade hade 

tydliggjorts genom kommunernas inventeringar, detta var en välkommen förbättring 

(www.socialstyrelsen.se). Fortfarande saknades dock många gånger en samlad individuell 

planering som skulle kunna öka möjligheten till delaktighet för den enskilde och de hade 

synpunkter på samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten. Mer resurser för att ge 

anhöriga stöd efterfrågades och det var fortfarande svårt att få stöd enligt LSS (a.a.).  

 

En senare rapport från 2006, författad av Nationell psykiatrisamordning, beskrev att det i 

nästan varje kommun erbjöds verksamheter för rehabilitering eller sysselsättning och 

anpassade boendelösningar för personer med psykisk funktionsnedsättning. Trots detta hade 

man ännu inte nått målen, bland annat var det fortsatt svårt att få individanpassade insatser 

(SOU 2006:100). Det betonades också att det fortfarande verkade svårt för kommunerna att 

leva upp till de övergripande kraven på behovsinventeringar, planering och samordning, och 

att tillgodose brukarnas inflytande (SOU 2006:100).  

 

I april 2012 publicerade Socialstyrelsen ytterligare en rapport där de beskrev läget idag. Trots 

att det har gått 17 år sedan psykiatrireformen genomfördes finns fortfarande brister. Kritiken 

var skarp då det under alla dessa år satsats mycket pengar för att hjälpa kommunerna att 

förbättra insatserna för denna grupp av människor. Bland annat har Socialstyrelsen tagit fram 

olika typer av kunskapsunderlag och riktlinjer. Något som belystes i denna rapport var bland 

annat bristen på gemensam planering mellan kommun och landsting då patienten/brukaren 

hade behov av hjälp från båda instanser. Det fanns även brist på boende med särskild service i 

vissa kommuner, detta gällde främst i mindre kommuner vilket kunde innebära att brukarna 

fick flytta från sin hemort. Det talades även om boenden med en allt för hög grad av 

institutionell prägel. Orsaker till detta kunde vara att det var för stora brukargrupper på varje 

boende och/eller att brukarna hade alltför olika diagnoser. Bor det för många brukare 

tillsammans finns en risk att någon blir ”osynlig” eller har svårt att hitta sin roll och att deras 

individuella behov inte går att tillgodose. Att motverka detta var ett av huvudsyftena med 

psykiatrireformen. Inskränkande åtgärder som begränsar de boendes tillgång till gemensamma 

resurser var något annat Socialstyrelsen tog kraftigt avstånd ifrån (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Något som måste hållas i åtanke gällande Socialstyrelsens rapporter, vilket de själva påpekar, 

är att deras uppdrag var att fästa uppmärksamheten på bristerna i de undersökta kommunernas 

boenden. De boenden som är välfungerande beskrivs inte i rapporterna (Socialstyrelsen, 

2012). 
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1.2  Samhällets ansvar 

Vad kan då brukarna förvänta sig för hjälp från kommunerna? Förutom det relationsskapande 

arbetet på boenden inom socialpsykiatrisk vård och de interna regler som formas på det 

enskilda boendet, så är tanken att kommunerna ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS). Det går att läsa i SOSFS 2009:9 vad man kan förvänta sig av ett 

boende där kommunen ska ge vård enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Personer med varaktig psykiska funktionshinder har möjlighet att 

söka stöd enligt denna lag. De personer som omfattas av lagen ska få hjälp med den dagliga 

livsföringen. De ska erhålla individuellt anpassad hjälp vilket innebär insatser som ska 

tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Det kan t.ex. vara äta/laga mat, 

sköta personlig hygien, upprätthålla sociala kontakter och göra tillvaron trygg mm. Det står 

vidare att omvårdnad ska ges på ett sådant sätt att det stärker den enskildes tro till sin egen 

förmåga, kontinuerligt anpassas efter rådande situation och vara noggrant planerad, 

dokumenterad och uppföljd. Omvårdnaden ska kännetecknas av god etik och ett värdigt 

bemötande. Personalen ska ha den kunskap som behövs, de ska ha tillgång till handledning 

och erhålla kompetensutveckling (SOSFS 2009:9). 

 

På den undersökta kommunens hemsida kan man läsa vad en brukare, som har rätt till LSS, 

kan förvänta sig av personalen och vice versa. Till exempel ska brukaren få en 

kontaktpersonal, en individuell genomförandeplan som kontinuerligt ska följas upp, stöd att 

planera dagen, möjlighet till aktiviteter och få vara med och bestämma i frågor som rör henne 

eller honom själv och hennes eller hans boende. Personalen ska även värna om brukarens 

privatliv och integritet, bemöta honom eller henne med respekt samt underlätta och stödja den 

enskildes kommunikationsbehov (www.skelleftea.se). 

 

Något som kan försvåra arbetet med att hjälpa individen att återanpassas till samhället är att 

det bitvis blir svårt att identifiera vem som ska ta vilket ansvar för individen. Som tidigare 

nämnts fungerar inte alltid samarbetet mellan landstingen och kommunerna tillfredsställande 

(Socialstyrelsen, 2012). För att få en möjlighet på arbetsmarknaden krävs dessutom ett 

samarbete med Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Bristande 

samordning och samverkan och att de olika huvudmännen inte vet vad den andre kan erbjuda 

kan innebära splittrade insatser för enskilda personer med psykiskt funktionshinder 

(SOU2006:100).  

 

1.3 Målgruppen  

För att få en plats på ett boende med särskild service måste man uppfylla de kriterier som 

beskrivs i LSS, § 1 punkt 3. I mitten av 1990-talet då psykiatrireformen utformades sågs 

gruppen som förhållandevis homogen gällande diagnoser och omsorgsbehov (Socialstyrelsen, 

2010). Många brukare hade psykosdiagnoser och det primära behovet var att få hjälp med 

vardagssysslor och att skapa struktur. Dels på grund av sjukdom men även för att de under 

många år varit på institution och blivit hospitaliserade. De var inte vana att ta egna initiativ. 

Inom kort förändrades dock bilden av gruppen. Vid en inventering av boenden ute i 

kommunerna som genomfördes 2005, framkom det att många som sökte hjälp var personer 

med neuropsykiatriska tillstånd som autismspektrumstörningar eller Aspergers syndrom. 

Dessa personer var mestadels yngre än den ursprungliga gruppen och hade inte vårdats under 

någon längre tid vilket innebar att de inte var hospitaliserade i samma utsträckning som 

tidigare grupper. Några hade också ett självskadebeteende som personalen inte hade 

erfarenhet av att hantera (a.a.). Detta har inneburit att gruppen som sådan har blivit mer 

heterogen och det ställer högre krav på personalen då stödinsatser som visat sig fungera väl 

gällande exempelvis schizofreni eller psykospatienter, kanske inte är lika effektiv på en 
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brukare med en annan diagnos. Det kan många gånger vara svårare för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att samspela med andra och planera sin vardag 

vilket kan påverka gruppen som helhet. Att ta hänsyn till individen och dennes unika 

förutsättningar och behov är fortsatt det allra viktigaste (a.a.). 

 

1.4 Tidigare forskning av vård på gruppboende 

Människor med svår psykisk problematik har ofta ett stort behov av vård, omsorg och struktur 

(Enarsson, Sandman, & Hellzén, 2007). Det ger en trygghet att ha personal dygnet runt som 

kan ge dem stöd och vägledning. Syftet med dessa boenden är att hjälpa dessa människor till 

ett mer självständigt liv. Att arbeta med deras socialiseringsprocess är en viktig del för att 

kunna uppnå detta mål. Forskning har visat att trots att dessa boenden strävar efter 

normalisering så uppvisar vissa fortfarande en institutionell karaktär, vilket riskerar att 

vidmakthålla stigmatiseringen av individen (Enarsson, Sandman, & Hellzén, 2007).  

 

Forskarna förklarar sin syn på verksamheten genom att genom att beskriva hur de anställda 

arbetar. Inom de boenden som Enarsson, Sandman och Hellzén (2007) beskrev, fanns många 

gånger en tydlig hierarki. Personalen formulerade regler som de boende förväntades följa utan 

något egentligt egeninflytande. Det viktigaste för personalen var att upprätthålla ordningen 

genom att se till att alla följde de inrättade reglerna. Personalen kom gemensamt fram till hur 

de skulle agera gentemot brukarna i problematiska situationer och om all personal höll sig till 

avtalade regler underlättade det deras arbete. Brukarna själva var inte inblandande i 

diskussionerna och var kanske inte ens medvetna om vad personalen ansåg vara ett problem. 

Det resulterade i att det blev svårt att ifrågasätta personalens agerande eller komma med 

förslag på egna lösningar. Personalens behov av att återställa ordningen när de kände vanmakt 

blev överordnat brukarnas behov av att uttrycka sig (a.a.).  

Socialstyrelsens rapport från 2012 pekar på liknande problem. Det fanns boenden där de 

boende begränsades i utnyttjandet av de gemensamma resurserna. Det kunde exempelvis vara 

att kylskåpet i det gemensamma köket var låst och att brukaren inte tilläts äta en smörgås och 

dricka ett glas mjölk om det var utanför de fastställda måltidstiderna (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Ett starkt argument för dessa regler var att personer med långvariga psykiska funktionshinder 

behövde tydliga strukturer och ramar för att må bra (Enarsson, Sandman och Hellzén, 2007). 

Ett sätt att få brukarna att handla efter de anställdas upprättade regler kunde vara att påminna 

brukarna om vilka följder/reprimander deras handlande fick, en form av milt tvång. Detta 

rättfärdigades av personalen med "att det är för patientens bästa". Det milda tvånget förekom 

oavsett om brukarna var där frivilligt eller om de var tvångsvårdade (a.a.). Enarsson (2012) 

avslutar med att konstaterar att personal inom psykiatrisk omvårdnad bör reflektera över de 

personalgemensamma förhållningssätten, ska man alltid handla efter dessa förhållningssätt 

eller kan man göra annorlunda den här gången?  

 

Det visade sig att personalen tyckte sig äga tolkningsrätt i frågor som gällde individen och att 

de därmed hade "rätt" att hävda hur individen skulle handla. Detta kunde till exempel handla 

om olämplig klädsel eller frisyr (Enarsson, Sandman & Hellzén, 2007).  Evans och Moltzer 

(2000) och Enarsson (2012) menade att dessa beteenden inte alltid behövde ses som enbart 

olämpliga. Många gånger korrigerade personalen beteendet utan egentlig eftertanke, istället 

för att se den problematiska situationen som uppstod som ett uttryck för något som brukaren 

kanske borde/ville träna på (Evans & Moltzer, 2000). En tänkbar lösning kunde vara att 

istället för att korrigera, agera stödjande, och i efterhand försöka diskutera vad det var som 

utlöste den problematiska situationen. På så sätt kunde personalen kanske förmå individen att 

hitta en annan strategi. Då personalen hade en stor del i individens tillfrisknande, var det 
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viktigt med en emotionell acceptans. Det var angeläget att kunna särskilja person och 

sjukdom och hitta en balans. Personalen skulle vara engagerad och intresserad av individen, 

men hjälpa individen att själv ta ansvar för sina handlingar. Om personalen hävdade sin 

tolkningsrätt utan att förklara det bakomliggande syftet, riskerar det att påverka individens 

självkänsla, kanske med följd att deras tro på möjlig förändring försvåras (a.a.).  

Att försöka involvera och engagera brukarna gällande beslut som rörde dem själva kunde 

påverka förutsättningarna för att de skulle bli bättre rustade för ett mer självständigt liv och bli 

mindre stigmatiserade (Enarsson, Sandman och Hellzén, 2007).  

Att aktivt arbeta för delaktighet genererade ofta i en bättre relation mellan personal och 

brukare vilket beskrevs som kärnan i all mänsklig kontakt, den psykiatriska vården var inget 

undantag (Enarsson, 2012). Goda relationer mellan personal och brukare hjälpte till att 

bekräfta självkänslan och stärka identiteten hos brukarna. Att visa acceptans ökade känslan av 

individens människovärde och brukarna kände att deras personliga behov tillgodosågs. 

Asplund, Hellzén och Kristiansen (2010) beskrev den filosofiska tanken bakom vården; att 

man först ska kunna förstå sig själv för att sen kunna interagera och förstå/prata med andra.   

  

I en studie om brukarnas boendepreferenser framkom att de flesta önskade ett eget boende 

som inte ordnades av vård och stöd systemet. Något som var viktigt var att deras 

grundläggande behov uppfylldes så som behov av avskildhet, mat, tak över huvudet och inte 

för ekonomiskt betungande. De ville känna sig trygga och säkra både fysiskt och psykiskt 

(inte vara tvungna att flytta). De ville gärna bestämma vilka andra människor som skulle bo 

på boendet och de önskade sig ett normalt liv. De beskrev vidare att det stöd och den service 

de erhöll oftast organiserades utifrån deras brister och sjukdomar istället för att utgå från deras 

önskemål beträffande livsstil och framtid (Socialstyrelsen, 2012). Ett annat hinder för 

normalisering enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 var att det ofta var svårt att 

genomföra fritidsaktiviteter som den enskilde kände sig stimulerad av. Aktiviteter var tvungna 

att planeras långt i förväg och många gånger fick de enskilda individerna anpassa sig efter 

kollektiva lösningar istället för att få sina egna behov tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Forskningen visar på komplexiteten i arbetet med människor som lider av långvarig psykisk 

problematik och de utmaningar den personal som arbetar inom socialpsykiatrin ställs inför. 

Hur upplever de sitt arbete och hur beskriver personalen på gruppboenden i kommunen sin 

situation?   

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa hur personal inom socialpsykiatrins gruppboenden 

arbetar och reflekterar kring sin uppgift gentemot de boende.  

 

1.6 Frågeställningar  
Vilka arbetsstrategier använder sig de anställda av vid hanteringen av uppkomna 

problemsituationer i vardagen. 

På vilket sätt reflekterar personalen över den valda strategin?  

Hur motiverar de sitt handlande?  

 

1.7 Avgränsningar 

I denna kandidatuppsats kommer endast boendehandledare på boenden med särskild service 

att intervjuas. Detta för att dessa boenden har personal dygnet runt och kommer brukarna nära 

då de har långa arbetspass. Ordinärt boende med boendestöd var inte aktuellt, även om 

arbetssätten kan tyckas vara liknande. Det hade varit intressant att intervjua någon boendechef 
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för att höra deras beskrivning av arbetet men det hade inneburit ett allt för omfattande arbete 

med tanke på den tid vi hade till förfogande.  

 

1.8 Redovisning av sökmotorer 

Vetenskapliga artiklar har sökts via Umeå Universitetsbiblioteks databaser, t.ex. EBSCO, 

Academic Search Elite, PsycARTICLES, PsycINFO, SocINDEX. Även Socialstyrelsens, 

Regeringens, Skellefteå Kommuns och Nationalencyklopedins hemsidor har använts. 

Biblioteket har besökts för att inhämta relevanta böcker. 

Sökord: Social work, group home, group dwellings, social psychiatry, municipal, group care, 

institutional care, psychiatric care, community mental health. 

 

1.9 Begreppsförklaring  

Psykisk funktionsnedsättning kan visa sig på olika sätt. Begränsningar kan vara kognitiva 

och/eller emotionella. Det kan visa sig genom bristande förmåga att planera, att förstå 

konsekvenser på sikt eller problem med sociala samspel. Det senare kan bero på tidigare 

dåliga erfarenheter i mötet med en omvärld av förutfattade meningar (SOU, 2006:100).  

En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 

antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk 

störning (SOU, 2006:5). 

I uppsatsen talas det om problematiska situationer. Med detta menas inte alltid en 

konfliktfylld situation, att brukaren och personalen är oense. Begreppet inrymmer också mer 

vardagliga situationer som kräver en viss form av pedagogisk instruktion från personalens 

sida.  

 

I texten nämns Borderline, den korrekta benämningen är Emotionellt instabil 

personlighetsstörning. I denna uppsats används borderline då det var uttrycket den intervjuade 

personen använde. 

 

De boenden som beskrivs i uppsatsen är boenden med särskild service. Ibland kan de 

benämnas ”gruppboenden” eller ”boendet”. Dessa boenden har personal dygnet runt. De som 

bor där är svårast sjuka och bedöms inte klara av sin vardag i ett stödboende.  

 

2. Metod 

 
2.1  Val av datainsamlingsmetoder  

Kvalitativa studier, med en hermeneutiskt (tolkande) inriktning, har som syfte att uppnå en 

djupare kunskap inom ett visst område på en mikronivå (Bryman, 2011). Fokus i kvalitativ 

forskning ligger i vad som sägs och tolkningen av detta. Det finns även en övertygelse om att 

det är samspelet mellan individer som konstruerar verkligheten och därför är detta samspel 

intressant att studera (Bryman, 2011). Respondenternas upplevelse av en viss relation var av 

intresse för studien och då kvalitativa metoder används för att försöka se en situation eller 

miljö genom deltagarnas ögon (Bryman, 2011) passade denna metod bra. 

 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie med hjälp av 

semistrukturerade enskilda intervjuer (bilaga 1), gjorda på sex personer anställda på fem olika 

boenden inom socialpsykiatrin i en kommun.  

 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista, intervjuguide, indelad i olika 

teman med underliggande frågor. Trots förutbestämda teman har intervjupersonen stor frihet 
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att utveckla sina svar efter eget tycke (Bryman, 2011). Intervjuguiden behöver inte följas 

kronologiskt och även frågor som inte är nedskrivna kan ställas om forskaren anser att de är 

relevanta för att erhålla utförligare svar. Tanken är dock att ordningen ska följas för att alla 

teman skall beröras (Bryman, 2011). Denna metod valdes då undersökningens syfte var att 

försöka få förståelse för och insikt i varför personalen använde de valda strategierna för att 

hantera problematiska situationer och ta del av deras reflektioner kring sitt arbete.  

 

2.2 Urval 

Urvalsstrategin som valdes till denna undersökning var ett så kallat bekvämlighetsurval, ett 

icke sannolikhetsurval (Bryman, 2011). De personer vi ville intervjua skulle arbeta på ett 

gruppboende inom socialpsykiatrin som så kallade boendehandledare. Tre av 

intervjupersonerna som arbetade inom detta specifika yrke var bekanta till författarna och de 

tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp. De var intresserade av att bli intervjuade och 

kunde dessutom förmedla ytterligare kontakter. Sammanlagt intervjuades sex 

boendehandledare vilket var ett lämpligt antal med tanke på den tid som fanns till förfogande 

för denna kandidatuppsats. De personer vi kände, som tillfrågade sina arbetskamrater, delgav 

oss inte om någon tackat nej, av den anledningen går det inte att säga om något bortfall skett. 

Intervjupersonerna hade arbetat mellan 4 och 24 år inom handikappsomsorgen, 

socialpsykiatrin är en del av detta verksamhetsområde. Någon hade tidigare arbetat inom 

äldreomsorgen och några kom direkt från gymnasiet. De flesta beskrev att de inte medvetet 

sökt sig till socialpsykiatrin. Någon blev hänvisad av en chef, en annan blev tillfrågad då en 

släkting rekommenderat henne. För några började karriären via sommarjobb. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Ursprungligen kontaktades Psykiatrisamordnaren på den kommun som ville undersökas, detta 

för att första tanken var att även intervjua chefer inom socialpsykiatrin. Det valdes bort då 

arbetet ansågs bli alltför omfattande. Istället lades fokus på de anställda, boendehandledarna.  

 

Samtliga intervjupersoner kontaktades via telefon med frågan om de ville bli intervjuade och 

alla tackade ja till detta. Tre av dessa var bekanta till författarna, två förmedlades av de 

förstnämnda och en kontaktades efter tips från en klasskamrat som arbetat med den 

intervjupersonen. Ena författaren genomförde samtliga intervjuer i respektive intervjupersons 

hem. Den andra författaren utförde en intervju på intervjupersonens arbetsplats, den andra 

hemma hos författaren och den tredje i intervjupersonens hem. 

 

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod. De flesta under dagtid men en intervju 

skedde kvällstid på intervjupersonens arbetsplats. Före varje intervju upplystes personerna om 

uppsatsens syfte och de informerades om rätten att inte svara på frågor och möjlighet att 

avbryta intervjun (bilaga 2). Till hjälp användes en semistrukturerad intervjuguide som 

innehöll olika teman samt kompletterande frågor för att försöka få en förståelse för varför 

man väljer att hantera uppkomna situationer på ett visst sätt. Intervjuerna varade mellan 45 

och 70 minuter. Vid samtliga tillfällen spelades intervjuerna in på band. Alla intervjupersoner 

godkände att bli inspelade. Intervjupersonerna var mycket tillmötesgående och upplevelsen 

var att de tyckte att det var roligt och intressant att få berätta om sitt arbete och reflektera över 

hur de arbetar. Intervjupersonerna tillfrågades om de var intresserade av att läsa sin 

intervjuutskrift men samtliga tackade nej till detta. Förutom intervjuer, transkribering och 

sammanfattningar så har arbetet skett gemensamt. Diskussioner för att komma fram till 

gemensamma slutsatser har kontinuerligt förts.  

 

 



8 

 

2.4 Analys 

Författarna genomförde tre intervjuer var med totalt sex intervjupersoner som arbetade på fem 

olika boenden. Direkt efter intervjuerna transkriberades dessa enskilt för att fortfarande ha 

stämningen i färskt minne. Under transkriberingen togs visst mummel och irrelevanta 

utsvävningar bort. Transkriberingarna genomlästes ett flertal gånger naivt för att sedan 

sammanfattas, även detta skedde enskilt. Under arbetets gång ströks viktiga kommentarer 

under och noteringar gjordes i kanten av utskriften. Syftet med sammanfattningarna var för att 

få en mer lättläst, sammanhängande text där de väsentligaste fynden togs upp.   

 

Härefter läste författarna varandras sammanfattningar och då utkristalliserades gemensamma 

genomgående ämnen i de olika intervjuerna. Under denna process upptäcktes även likartade 

dilemman på de olika arbetsplatserna. För att få en bättre överblick av vad som sagts valde 

författarna att gemensamt skriva upp dessa ämnen och dilemman på en whiteboard-tavla. 

Rubriker skapades och under dessa fördes likartade och gemensamma eller motsägelsefulla 

uttalanden in. Dessa rubriker sammanfattades till nedanstående teman: 

 

1. Arbetsbeskrivning och arbetsstrategier 

2. Vikten av tydliga ramar 

3. Relationer och förhållningssätt mellan personal och brukare 

4. Brukarinflytande 

5. Reflektioner kring maktbegrepp 

6. Trivsel på arbetet och utvecklingsmöjligheter. 

7. Övriga kommentarer 

 

Dessa låg sedan till underlag för resultatavsnittet. För att kärnfullt beskriva de olika teman och 

dilemman valde vi ut citat som kunde fördjupa förståelsen.  

Under denna process upptäcktes det att boendena hade olika karaktär, detta beroende på 

vilken grad av problematik brukarna hade. Ju svårare problematik desto större var vikten av 

struktur. För att kunna förklara för läsaren varför personalen agerade olika vid samma 

problematik valde vi att kategorisera boendena i tre kategorier. För att kunna belysa materialet 

och få en djupare förståelse valdes en teori, systemteorin, som beskriver vikten av en sund 

relation mellan alla olika delar i ett system och hur relationen påverkar hur väl systemet 

fungerar. För att få ytterligare förståelse valde vi att fokusera på maktbegreppet och vikten av 

att reflektera kring detta. I diskussionsavsnittet försökte vi redogöra för syftet med uppsatsen 

och svara på de frågeställningar vi hade.    

 

2.5 Etik 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (www.codex.vr.se) beskriver hur de etiska reglerna skall 

följas inom kvalitativ forskning.  1 januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor i kraft. Den grundläggande principen är att forskning bara får 

utföras om respondenten har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. 

Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat (muntligt eller skriftligt) till en viss 

specifik forskning och skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med 

direkt verkan och om en person ändrar sig efter utförd intervju måste forskaren direkt utesluta 

de uppgifter som intervjupersonen lämnat ur undersökningen (www.codex.vr.se). 

 

När intervjupersonerna kontaktades blev de informerade om syftet med denna uppsats, vilken 

metod som skulle användas samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

välja att avbryta samarbetet. I och med att de tillfrågade tackade ja till att medverka och de 

inte var minderåriga räknades detta som samtycke.  
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För att uppfylla konfidentialitetskravet måste forskaren hantera alla personers uppgifter med 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan komma att läsa dem (Bryman, 2011). De intervjupersoner som tillfrågades 

upplystes om att fingerade namn skulle komma att användas och det material som lämnats 

endast skulle komma att läsas av författarna till denna uppsats. I denna kandidatuppsats har 

intervjupersonerna inte benämnts med fingerade namn, utan vi som författare har så långt som 

möjligt försökt avpersonifiera dem. Dock har transkriberingarna benämnts med fingerade 

namn för att kunna särskilja dem på ett enkelt sätt för författarna.  

 

För att uppfylla nyttjandekravet (Bryman, 2011) informerades intervjupersonerna om att de 

uppgifter de lämnade enbart skulle komma att användas till detta ändamål. Vidare 

informerades de om att det inspelade materialet skulle raderas och nedskrivet material 

förstöras efter intervjuerna. 

 

3. Teori 
För att försöka förstå sammanhanget mellan personalens tanke och sätt att agera har vi valt att 

använda oss av ett systemteoretiskt perspektiv och ett maktperspektiv. Nedan följer en 

beskrivning av dessa. 

 

Systemteori  
Ludvig Von Bertalanffy lade grunden till vad som kom att kallas generell systemteori. Han 

menade att olika delar ömsesidigt påverkar varandra inom system av olika slag, bland annat 

biologiska system. Den bygger på vissa grundantaganden och det handlar om att hitta 

sammanhang i tillvaron. Systemet går att beskriva hierarkiskt, det vill säga att det består av 

flera olika nivåer/delar så kallade delsystem. Dessa delsystem bildar tillsammans ett 

överordnat system, en helhet t.ex. i form av en familj eller arbetsgrupp (Lundsbye, Sandell, 

Ferm, Währborg, Petitt & Fälth, 1991). I det hierarkiska systemet ska de högre nivåerna alltid 

vara överordnade och justera ordningen i de lägre nivåerna. De ska även upprätthålla 

gränserna mellan systemen. Ett exempel på otydliga gränser i ett system kan vara då en 

professionell iklär sig rollen som kompis (Öquist, 2008). 

 

När man talar om gruppboendet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är det framförallt 

relationerna mellan individerna (delarna) som utgör helheten (Lundsbye et al., 1991). Det som 

är viktigt att hålla i åtanke är att helheten är alltid mer än bara summan av delarna, så kallad 

nonsummativitet, och delarna påverkar varandra.  

 

Varje individ (delsystem) i gruppen har en egen uppfattning om sin relation till de andra och 

hur deras relationer sinsemellan ser ut samt vad de andra har för uppfattning om relationerna. 

Varje individ reagerar olika på dessa uppfattningar beroende på vilka förväntningar man tror 

det finns och vilket resultat man vill åstadkomma med sitt agerande. Det finns en strävan efter 

jämvikt (homeostas) i systemet och om balansen rubbas försöker varje individ att hitta ett nytt 

sätt att förhålla sig till de nya förutsättningarna för att balansen ska återfås. Systemet försöker 

anpassa sig till ett förhållande där det råder minsta möjliga konflikter, eftersom den jämvikt 

som uppstår är behaglig. Däremot betyder inte det att, man genom att undvika konflikter, 

främjar utvecklingen och lösningar på eventuella problem. Varje individ kan sträva efter egen 

jämvikt på bekostnad av andra (brukare B är arg på personal A men frustrationen går ut över 

brukare C). Hur gruppen hanterar jämvikten är av betydelse för hur de klarar omgivningens 

krav (Killén, 1993).  Det är lätt att hitta ”syndabockar” och fokusera på att förändra 

”syndabocken” istället för att se vad det är som inte fungerar i relationen. Det finns ett 
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gammalt ordspråk som lyder ”det är inte ens fel att två träter” som på ett mycket förenklat sätt 

beskriver att alla i en relation, eller ett system, både är delaktiga och har ansvar för sina 

handlingar (Lundsbye et al, 1991).  

   

Omtolkning; att kunna se problemet ur ett annat perspektiv är ett sätt att hitta lösningar på 

problemen. Har man prövat en lösning som inte fungerar behöver det inte betyda att det inte 

går att hitta en lösning, det kan vara en vidare ram som krävs (Öquist, 2008).  

    

Gruppen är ett system omgärdat av andra sociala system. Enligt Talcott Parson påverkas 

gruppen av de system som finns runt omkring i samhället, gruppen bildar så kallade 

subsystem. En beskrivning av subsystem kan t.ex. vara skolan som institution för lärande och 

familjen som institution för kärlek och barnomsorg. (Moe, 1995). 

För att systemet ska fungera utvecklas regler, normer, värderingar och riktlinjer i samspelet 

mellan dessa system. Följs dessa regler kan konflikter undvikas, vilket är eftersträvansvärt för 

att systemet ska fungera. Uppstår konflikter måste dessa bearbetas och detta kan bara ske om 

alla ser sin del i konflikten (Moe, 1995). För att systemet ska följa dessa utarbetade regler och 

normer krävs mer än bara kraft. Engagerad neutralitet är ett annat begrepp vilket innebär 

engagemang men också distans. Att inte styra med kraft utan med information. Det man ser, 

hör och känner och de handlingar som utförs snarare än ord, leder till en förändring enligt 

Öquist (2008).  

 

Makt 

Starrin och Swärd (2009) beskriver ett strukturellt, ett intentionellt och ett relationellt 

maktbegrepp. Enligt det strukturella synsättet består samhället av olika strukturerade 

förhållanden som bestämmer vilka olika positioner en individ kan ha och därigenom avgör 

maktfördelningen t.ex. klasstruktur. På liknande sätt kan positioner i samhället vara beroende 

av samhällets stöd vilket kan leda till maktlöshet och marginalisering. Det intentionella 

maktbegreppet handlar om olika handlingsteorier. Makten knyts till handlande aktörer, deras 

intentioner och handlingar. Individer, kollektiv, grupper och organisationer utövar alltså makt. 

Samtidigt kan strukturella förhållanden och intentioner komma till uttryck i relationer mellan 

människor (Starrin & Swärd, 2009). 

 

Ofta, när man pratar om makt, kan själva handlingen betonas dvs. maktutövningen (Starrin & 

Swärd, 2009). Möjligheten att få sin vilja igenom i en relation, även om den skulle strida mot 

den andra partens vilja, brukar ses som en maktutövning. Parter i en relation är både utsatta 

för makt, utövar makt och utövar motstånd. Mötet mellan professionell och klient/brukare kan 

innebära en ojämn maktrelation genom att den professionelle ofta är anställd av en myndighet 

eller kommun. Den professionelle har oftast en utbildning och därmed andra kunskaper än 

klienten. Dock behöver klienten eller brukaren inte vara maktlösa. De kan använda sig av 

olika taktiker såsom att lova bättring, erkänna fel och brister, utebli eller att motsätta sig 

förslag. Då föremålet för verksamheten är människor och en del av yrket är kommunikation 

och relationer ska den professionelle hantera en synlig makt men de hanterar också en mer 

subtil och osynlig makt. Om den professionelle känner sig obekväm i sin maktposition händer 

det att handlingen kamoufleras genom att betona att åtgärden är till för att ge individen stöd 

och hjälp. Det är mycket viktigt att komma ihåg att makt och hjälp inte behöver stå i 

motsatsförhållande till varandra (Starrin & Swärd, 2009). 

 

Den professionelle har en viss handlingsfrihet i sitt arbete i förhållandet med klinterna eller 

brukarna och därför kan det vara svårt att reglera hur relationen ska se ut och/eller hur de 

moraliska och de etiska dilemmana ska hanteras och lösas (Starrin & Swärd, 2009). Även om 
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den professionelle har lagar och normer att förhålla sig till så förväntas det att eget omdöme 

ska användas och att de handlar efter de moraliska koder som finns i yrkesrollen. Många 

klienter och brukare känner inte till sina egna rättigheter och kan känna skam då de inte kan 

ställa rättmätiga krav eller inte kan uttrycka och tydliggöra sina behov (Skau, 2007). Genom 

denna skam kan då klienten eller brukaren visa motstånd genom att t.ex. dra sig undan, svara 

kort, tiga eller kan försöka byta samtalsämne. Genom detta beteende kan den professionelle 

då feltolka agerandet och uppleva att brukaren inte är samarbetsvillig, inte har någon insikt i 

sina problem eller att hon eller han inte talar sanning (Starrin & Swärd, 2009). 

 
3.1 Val av teorier 

Boenden med särskild service kan liknas vid en familjekonstruktion. Likt en familj har varje 

person en egen roll och fyller en specifik funktion. Boendehandledarna ska vara de som 

vägleder och stöttar brukarna och ser till att de gemensamma regler som upprättats följs. Som 

tidigare beskrivits har brukare på dessa boenden ett stort behov av struktur och trygghet, då de 

många gånger saknar förmåga att för stunden skapa detta på egen hand. Den hierarkiska 

ordningen kan därför fylla en viktig funktion. Risken kan dock bli att systemet blir statiskt, 

det vill säga att förändringar motverkas då systemet strävar efter homeostas (jämvikt) (Öquist, 

2008) och den rubbas om reglerna ifrågasätts eller frångås. För att skapa/återskapa jämvikt 

måste brukarna anpassa sig efter reglerna, sin roll. Då finns en risk för att brukaren hämmas 

och inte tar de viktiga steg som krävs för att nå självständighet. Ett annat problem kan vara 

om boendehandledaren tar på sig en annan roll än den givna, till exempel att de utger sig för 

att vara kompis. Det gör att relationen blir svårtolkad och obalanserad och riskerar därmed att 

skapa oro hos brukarna.  

Risker för negativ maktutövning kan uppstå om personalen inte vill kännas vid den 

maktposition de har. Både Skau (2007) och Starrin & Swärd (2009) poängterar risker med 

detta. Om personalen insisterar på att åtgärden är för brukarens bästa så rättfärdigar de 

handlingen för sig själva och det finns då litet eller inget utrymme för brukaren att ifrågasätta 

åtgärden. En risk med detta är att både personal och brukare blir låsta i sina positioner, vilket 

inte främjar någon utveckling. 

 

4. Resultat  

 
Nedan kommer vi att redovisa innehållet av intervjuerna tematiskt för att kartlägga de 

gemensamma nämnarna i de olika intervjuerna på ett överskådligt sätt. Först kommer en kort 

beskrivning av de olika boendena samt en egen kategorisering av dessa. Sedan följer en kort 

redogörelse av intervjupersonerna. Därefter har rubriker skapats med syftet att förtydliga 

vilket innehåll som redovisas i respektive del. Dessa rubriker är: Arbetsbeskrivning och 

arbetsstrategier, Vikten av tydliga ramar, Relationer och förhållningssätt mellan personal och 

brukare, Brukarinflytande, Reflektioner kring maktbegrepp, Trivsel på arbetet och 

utvecklingsmöjligheter och Övriga kommentarer. 

 

Beskrivning och egen kategorisering av gruppboendena 

Samtliga intervjupersoner arbetade på gruppboenden inom socialpsykiatrin. Gruppboendena 

bestod av individuella lägenheter utrustade med kyl och frys, pentry och egen dusch och 

toalett. Brukarna hade egna hyreskontrakt. Utöver de egna lägenheterna fanns gemensamma 

utrymmen t.ex. hall, tvättstuga, kök och TV rum. På de flesta boenden åts enbart middagen 

gemensamt, de övriga måltiderna åt brukarna i sina lägenheter. Vid dessa tillfällen hjälpte 

brukarna till att laga maten och duka. På andra boenden åts alla måltider gemensamt. 

Det fanns även kontor och jourrum där personalen fick sova de nätter de hade jour. Alla 

gruppboenden hade brukare med svåra psykiska funktionshinder.  
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De olika boendena i texten har vi delat in i tre olika kategorier. Detta för skapa en möjlighet 

att hänvisa till kategorierna senare i texten då olika boenden utvecklat olika attityder hos 

personalen. 

 

Kategori 1: Tre boenden tillhörde denna kategori. Brukarna på dessa boenden hade 

förhållandevis god sjukdomsinsikt och acceptans. De var något så när självgående och hade i 

vissa fall förmåga att ta egna initiativ som att gå på bio eller handla. Reglerna var inte lika 

strikta, det fanns inte någon viss tid på kvällen som brukarna var tvungna att passa. Det 

viktigaste på dessa boenden var att hjälpa brukarna att få en struktur på vardagen med stöd av 

personalen. Det var också viktigt för dem att veta att personalen fanns tillgänglig dygnet runt, 

det gav dem trygghet. Samtliga brukare var diagnostiserade med ADHD, Borderline, 

psykossjukdomar, ätstörningar, vanföreställningar och tvång. Åldersspannet på två av 

boendena var mellan 20 och 40 år, på det tredje var brukarna mellan 40 och 60 år. 

 

Kategori 2: Ett boende tillhörde denna kategori. Detta boende hade striktare regler. Här låstes 

ytterdörren mellan 21.30 och 06.00. Det fanns larm på dörrarna och även personalen var 

utrustad med larm. Det fanns en regel som sa att brukarna skulle vara inne i sina lägenheter 

kring 21.30. Brukarna var diagnostiserade med olika psykiska sjukdomar tillsammans med 

alkohol- och drogdemens samt andra somatiska sjukdomar. Dessa brukare var i större 

utsträckning beroende av personalen. Åldrarna på detta boende var mellan 40 och 70 år.  

 

Kategori 3: Ett boende tillhörde denna kategori. Boendet hade strikta regler och schemalagda 

dagar på grund av den svåra problematik som brukarna hade. Här gick det inte att göra saker 

spontant, på grund av sjukdomsproblematiken hade de inte förmågan. Brukarna var 

diagnostiserade med svåra tvångssyndrom, svår schizofreni samt nedsatt mental begåvning. 

Brukarna var mellan 30 och 40 år gamla.  

 

En kort redogörelse av våra intervjupersoner 

De intervjuade var fem kvinnor och en man, vi har dock valt att referera till alla 

intervjupersoner som hon. Detta kan tyckas anmärkningsvärt, men då svaren på våra frågor 

inte skiljde sig nämnvärt mellan könen valde vi att använda hon då de flesta var kvinnor. 

Hade vår avsikt med studien varit att belysa eventuella skillnader i arbetssättet mellan män 

och kvinnor hade vi valt en annan utförandeform. Syftet var att hitta de gemensamma 

arbetsstrategierna som de anställda, oavsett kön, använde sig av. Intervjupersonerna hade 

mellan 4-24 års erfarenhet inom socialpsykiatrin. Något som var gemensamt var att de flesta 

hade arbetat inom handikappomsorgen eller äldreomsorgen innan de började inom 

socialpsykiatrin. De med högst utbildningsnivå var undersköterskor eller sjukvårdsbiträden, 

en del hade enbart gymnasiekompetens.  

 

Samtliga fick frågan om vad de hade haft för förväntningar och tankar om arbetet innan de 

började och alla svarade i stort sett samma sak. De var nervösa, visste inte vad som 

förväntades av dem och hur de skulle hantera situationen om brukarna exempelvis drabbades 

av en psykos. När de väl började arbeta beskrev någon att de blev väl omhändertagen av den 

personal som redan fanns på boendet. De ingav lugn och trygghet och intalade dem att de 

skulle lita på sin egen förmåga. Vidare beskrev alla att de trivdes på sitt arbete, kände sig 

meningsfulla och viktiga samt att de aldrig skulle kunna byta jobb. 
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Arbetsbeskrivning och arbetsstrategier 
På frågan om det fanns någon arbetsbeskrivning fick vi svävande svar men de kunde beskriva 

syftet och målet med boendet. Kategori 1 och 2 hade som syfte och mål att arbeta för att 

brukarna i framtiden skulle beredas möjlighet att flytta till eget boende eller ett boende med 

stöd. Trots detta ansåg intervjupersonerna att det inte var realistiskt att tro att samtliga brukare 

kunde nå detta mål. 

 

"[…]alltså vissa brukare, där känner man att det är...ja, det blir nog inte mycket mer än 

såhär...". 

 

"Ja, tanken är ju att vi ska försöka hjälpa dom så att vi ska kunna slussa ut dom. Men det vet 

vi ju att alla kan inte slussas ut[...]så vissa vet vi kommer att bo kvar och vi gör det bästa 

möjliga av deras livssituation". 

 

Kategori 3 hade ett fåtal brukare med mycket svår problematik: 

 

"Ja, det är en såpass speciell situation. Dom har varit på institution såpass länge att det 

funkar inte, det är typ sista anhalten, en krislösning för att få in dom här nånstans". 

 

Brukarna på detta boende hade schemalagda dagar och den fasta dagsrutinen var ett måste för 

brukarnas mående, de hade inte förmåga att klara av en fungerande vardag själva. Målet i 

detta boende var inte att slussas vidare utan dessa brukare skulle bo där resten av deras liv.  

 

Som tidigare nämnts fanns det inte någon tydlig arbetsbeskrivning för hur målen skulle 

uppnås. Vardagsarbetet bestod i att vara behjälpliga i det vardagliga livet. Någon beskrev det 

som att vara en "allt i allo". En annan beskrev det som att finnas med som stöd, vara deras 

trygghet och vara en hjälp till självhjälp. Arbetsuppgifterna var varierade som till exempel 

följa med till träning, gå på apoteket, hjälp till att handla, tvätta, städa, laga mat, följa med till 

andra myndigheter och så vidare.  

 

"Vi hjälper till där det behövs och annars ska dom ju klara så mycket dom kan själv. Men sen 

ska vi ju finnas som stöd när dom har det jobbigt och vara en kontakt med både föräldrar och 

psykiatrin och en länk så att säga. Och samtidigt vara en push som pushar dom åt ett 

tryggare håll...det ska kännas hemtrevligt...och vi ska ge dom den trygghet dom behöver". 

 

En annan sa: 

 

"Men det är ganska mycket bara livet i stort man hjälper dom med så att dom klarar av det. 

Man måste som anpassa sig efter dom så...så att ja, det är väldigt varierat egentligen". 

 

Dessa citat beskrev vad som även framkommit i de andra intervjuerna om än med andra ord. 

På boendena försökte man jobba för att stärka individerna och anpassa/återanpassa dem till 

samhället, att sträva efter en normalitet. Det viktigaste för personalen var att brukarna skulle 

må bra och vara trygga. På boendet inom Kategori 3, menade personalen att det var oerhört 

viktigt med en "fyrkantighet", med det menar de att de strikta, dagliga rutinerna inte kunde 

kringgås. Där försökte man att hitta lösningar inom den ram som arbetsgruppen utarbetat för 

att brukarna skulle kunna känna sig trygga. En av reglerna i boendet var att brukarna skulle 

vara inne i sina lägenheter kl 21.00 men då en brukares problem var rädsla för mörkret, så 

utarbetades en lösning som inte rubbade den vardagliga rutinen.  

 



14 

 

"Vi lämnar lägenhetsdörren öppen. De får hålla sig i sin lägenhet men vi lämnar dörren 

öppen till det gemensamma utrymmet, då hör de oss därute. Vi har den öppen cirka en 

halvtimme och sen stänger vi den[…]Förr har en del varit uppe och tassat fram mot midnatt 

men sen vi gjorde såhär så har dom somnat när vi stänger dörren". 

 

Andra lösningar som detta boende utarbetat för att lugna brukarna kunde vara att läsa sagor 

eller sitta och prata om vardagliga ting och relationer på kvällarna. Ett ytterligare exempel på 

lösning inom den strikta ramen för att hjälpa en brukare med svårt tvång var att laga matlådor 

och servera personen på personalens porslin. Tanken på att behöva diska hade tidigare hindrat 

brukaren från att äta. Genom denna lösning kunde matrutinen upprätthållas utan att brukarens 

tvång utlöstes och rutinen frångicks.  

 

På boendena inom Kategori 1 och 2 arbetade personalen med att stärka individerna på olika 

sätt. Något nästan alla intervjupersoner framhöll var vikten av att kunna "hålla händerna 

bakom ryggen". Med det menade personalen att de inte skulle utföra olika sysslor åt brukarna. 

Istället var deras uppgift att uppmuntra dem till att klara av det själva. Det kunde vara 

dammsuga, diska eller åka och handla själva.  

 

"Det är lätt att ta över deras sysslor också och det måste man passa sig för". 

 

Här lyfter de fram att personalen på boendet även måste vara lite tuff ibland och med det 

menas att de inte ger efter vid tjat även om det finns risk för konflikt. En intervjuperson tyckte 

det var viktigt att låta brukarna göra så mycket de kunde för att förhindra lathet hos denne. 

Samma person framhöll vikten av att ge mycket beröm när brukaren fullföljt sin uppgift. Det 

var något som också framkom i flera av intervjuerna.  

 

"Jag kan själv tycka att det är jobbigt att säga nej en sån gång men man får ju som, man 

måste tänka på att dom ska framåt". 

 

Vid andra tillfällen fanns det dock utrymme för lite mer stöd: 

 

"...och det är ju inte så lätt när de kanske har legat och gråtit en hel natt. Har inte kunnat 

sova och så varit halvpsykotisk...jamen alltså...hur viktigt är det att tvätta just då?!".  

 

Intervjupersonerna betonade vikten av att vara förutseende för att kunna undvika konflikter. 

Om personalen visste att en händelse skulle äga rum som en brukare kunde reagera starkt på 

så berättade en intervjuperson att då kunde de ta brukaren och hitta på något annat för att 

brukaren inte skulle bli upprörd i onödan. Om en konflikt uppstod var det viktigt att "stå kvar" 

och inte backa. Visade man sig osäker eller rädd så kunde det finnas risk för våld. Däremot 

om de fick en psykos skulle man backa, ge utrymme, och undvika ögonkontakt för att inte 

förvärra tillståndet.  

Ett annat sätt att bistå individen att ta kontroll över sitt liv, var att hjälpa brukaren att sätta ord 

på känslor. En intervjuperson beskrev det såhär:  

 

"och då kunde jag prata med henne om det och sätta ord på hennes känsla och fråga - är det 

kaos i huvudet nu? Jamen då sätter vi oss och försöker reda ut det...att hennes dåliga mående 

inte är en sån stor grej...utan det är bara ett kaos i huvudet. Så då kunde hon komma då - jag 

har kaos i huvet; hjälp mig! liksom". 
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Att visa brukarna respekt och värdighet var en viktig del i arbetet. Att tro att enbart 

medicinering skulle få dem att må bättre var en förlegad tanke enligt en av intervjupersonerna. 

Hon förespråkade att istället försöka hitta grunden till problemet och försöka utifrån det. 

Medicineringen var många gånger nödvändig men borde alltid användas tillsammans med 

rehabiliterande arbete.  

 

Vikten av tydliga ramar  

För att kunna upprätthålla en gynnsam och trevlig miljö hade samtliga boenden trivselregler 

som alla skulle följa. En regel som alla hade var att man skulle vara hel och ren och inte lukta 

illa. Man fick inte vara ute i de gemensamma utrymmena och må dåligt och skrika och gorma. 

Det fanns också regler kring tvättider, gemensamma måltider, duka och diska och/eller 

användning av boendets bil med mera.  

Dessa regler beskrevs som grundstenar i rehabiliteringsarbetet. Det var viktigt att all personal 

följde dessa regler och inte gav någon brukare fördelar. Reglerna var föremål för konflikter 

och det fanns olika sätt att hantera dessa.  

 

Regeln kring hygien, att inte lukta illa i allmänna utrymmen, kunde hanteras på olika sätt. Ett 

sätt var att påtala för brukaren att denne inte fick vistas i allmänna utrymmen förrän denne 

duschat. Detta var oftast något som resulterade i att de gick och duschade, om än efter 

åtskilliga påminnelser. Det argumentet var betydelselöst för de brukare som helst höll till i 

sina egna lägenheter. Här påpekade personalen att det var viktigt med tålamod och att inte ge 

upp, det kunde få medicinska konsekvenser. Istället fick de använda sin fantasi, en 

intervjuperson berättar: 

 

"Ja...med att lirka, locka och pocka...sen funkar det mesta också med mutor. Mat funkar 

nästan alltid...eller go´ fika". 

 

En annan beskriver: 

 

"alltså dom är ju inte dumma i huvudet...det är kanske bara det att dom inte förmår sig att 

göra det. Och det kan man...man kan erbjuda tillslut att...men ska jag sitta här inne hos dig 

tills du har duschat klart eller ska vi göra något roligt efter du har duschat?". 

 

På frågan om varför de handlade som de gjorde i olika situationer svarade fem av 

intervjupersonerna att de handlade instinktivt. En kommentar får förtydliga: 

 

"Det finns egentligen inget facit utan det gäller ju att lösa situationen just där och då. Man 

hinner inte tänka utan då går det mesta bara på känn".  

 

I kategori 3 fanns inte utrymme för val enligt intervjupersonens beskrivning av boendet. 

Dessa brukare var så sjuka att det var tvunget att finnas strikta regler, frångicks dessa skapade 

det oro och förvirring hos brukarna. Denna intervjuperson föredrog den tydliga ramen och det 

gemensamma synsättet eftersom det innebar en tydligare arbetsstrategi som hon ansåg 

gagnade brukarna.  

 

"Tidigare...dom arbetsplatser jag har varit på tidigare har väl varit ganska stökiga och 

röriga [...]det har blivit så på grund av att de inte haft något specifikt arbetssätt eller tydliga 

linjer i hur arbetet ska skötas. Alla har gjort på sitt specifika sätt och det har ju funkat för alla 

problemet blir ju att alla gör olika och då funkar inte kemin mellan vissa brukare och 

personal vilket gör det svårt. Det blir favorisering och kommer någon annan än favoriten blir 
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det ju galet [...]På dom flesta ställen jag har jobbat på har det varit sån här tänk-själv-

ideologi, känn efter själv, kör på det sätt du tycker är bäst...eller det handlar om att vara 

medmänsklig och känna efter vad som är rätt och fel och självklart i många situationer är det 

ju så. Så egentligen är man ju i konflikt med sin egen medmänsklighet. samtidigt som man 

måste stoppa sig själv för det skulle ju bara bli kaos i slutet även om du gärna skulle vilja 

göra så". 

 

Relationer och förhållningssätt mellan personal och brukare 
Många intervjupersoner påpekar vikten av att agera likadant gentemot brukarna. Samtidigt 

beskriver de kompis- och familjeliknande relationer och att bemötandet ofta "går på känn". 

Vikten av att skapa en bra relation med brukarna framkom i samtliga intervjuer men 

skildringen hur denna relation skapades var olika. De flesta menade att en god relation var en 

förutsättning för att kunna påverka brukaren i en positiv riktning. Egenskaper som framhölls 

som viktiga var ödmjukhet, flexibilitet, tålamod, nyfikenhet, hänsyn, kunna visa respekt och 

empati med mera. Det var viktigt att inte ta saker personligt utan vara professionell "för att 

inte hamna i sandlådan". För en annan var vikten av en familjär känsla utan att bli för privat 

det viktigaste. Att inte markera skillnader mellan brukare och personal utan så långt som 

möjligt vara jämlika var också viktigt.  

Trots detta gav en intervjuperson uttryck för svårigheten att hålla sig professionell. 

 

"Man vill ju inte vara en torr jävel. Vi jobbar ju med människor så att det är ju....man måste 

ju som ge av det. Jamen, liksom en kram eller vad det nu kan vara. Man sitter ju och skrattar 

och skämtar och det kan ju vara hur normalt som helst vissa gånger[....]det kan vara lite 

svårt vissa gånger att vara professionell. Man hamnar ju så jävla nära". 

 

Hon beskriver en kompisrelation: 

 

"Som en av killarna här nu då, jag kan känna att, ja sådär kan man ju låta. Men jag ser ju 

nästan mer honom som en jättesjuk kompis alltså...typ, så att det....då kan man....som jag låter 

mot honom skulle jag ju aldrig säga till en annan". 

 

En annan kommentar: 

 

"vi är ju lika mycket kompis, eftersom vi bor så tight så är det ju liksom kompis, familj. Dom 

ser nog oss som sin familj".  

 

På ett annat boende i kategori 1 där brukarna var något äldre benämnde brukarna sig själva 

som patienter och personalen som skötare. Detta var något personalen uppfattade som jobbigt 

då de benämningarna (patient/skötare) stod för institution och därmed ett ojämlikt 

förhållande.  

 

"dom kan ju säga det till oss att...ja, dom här skötarna dom gör det bra[...]jamen dom säger 

patienter om sig själva och vi har sagt det att ni är inga patienter men det är ju det här gamla 

tänket som dom har. En del lever ju i det gamla, dom har ju den identiteten".  

 

Flera intervjupersoner beskriver att det inte är någon mening att vara dominant och peka med 

hela handen, då är risken stor att brukaren sätter sig på tvären.  

 

"Alltså, att man måste ha känsla så att säga, för det är så lätt att man kränker i onödan. Att 

vara väldigt, väldigt ödmjuk där[...]Har man skapat en bra relation då brukar saker och ting 
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inte vara något problem. Och är det något problem, då kan man oftast hjälpas åt och lösa 

det...om man har fått förtroendet. Det är som där allting börjar och slutar". 

 

En annan säger: 

 

"Det är ju så att du prövar ju allt och det är ju inte alltid det funkar, så är det ju. Man får 

pröva sig fram och är det en situation så måste man försöka prata sig fram till exempel - vad 

skulle DU tycka vara bättre, vad skulle DU tycka vi ska göra när du blir såhär arg 

eller[...]man måste ta in brukaren i samtalet och där har vi ju GP-träffarna att komma 

tillbaka till". 

Flera uttrycker att en god relation är en förutsättning för att kunna vara hård och ställa krav: 

 

"...det handlar nånstans om att om jag ställer ett ultimatum, men nu låter det ju knäppt men, 

att dom lär sig att det jag säger, så blir det. Jag kommer inte med tomma ord utan det jag 

säger menar jag. Jag kan liksom inte ställa ett krav och sedan backa för då vet ju inte dom 

var jag står nånstans". 

 

Det intervjupersonen vill ha sagt med ovanstående citat är att denna attityd får brukaren att 

lita på personalen och detta menar hon skapar en trygghet. Att vara hård och rättvis ger en 

annan intervjuperson uttryck för men hon säger att det är viktigt att det ska finnas ett syfte och 

en tanke bakom kravet, man måste ha fingertoppskänsla. Hon menar att man inte får vara hård 

för egen vinning utan kraven ska gynna brukaren i ett steg framåt. Hon beskrev denna 

brukarkommentar som ett stöd för sin uppfattning: 

 

"Vettu, du är himla härlig, du är så jävla tjurig. Hon svarade: Är det bra det eller? Jo, 

svarade brukaren, jag kan behöva det". 

 

Alla intervjupersoner säger att det, vid en konflikt, är viktigt att ge tid åt brukaren. Att 

förklara ett "varför" kan ge brukaren en större förståelse för händelsen och om man inte gör 

det så skapar det mer oro.  

 

Flera av de sex intervjupersoner jämställde brukarna med barn vid några tillfällen: 

 

"Vi kan dra regler, som med barnen, om hur man gör i vissa situationer för annars får man 

inte vara med".  

 

"Vi försöker väl hålla samma regler som man håller hemma med barnen".  

 

"...utan då är det bara svartsjuka, och dom får rasa av sig inne hos dom. De är som barnen 

ungefär - dom får göra det men inte jag!"  (När en brukare inte får göra något en annan brukare får 

göra).  

 

"dom är ju som våra små barn som bor där, det är ju lätt att det blir att man behandlar dom 

som att dom är mindre än dom är bara för att dom kanske haft en jättejobbig vecka och inte 

orkar gå ut från lägenheten eller nånting". 

 

Andra intervjupersoner talar istället om att individanpassa nivån på samtalen.  
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Brukarinflytande 
Alla brukare som är placerade i särskilda boenden inom kommunen har en individuell 

genomförandeplan (GP), detta är för att säkerställa att brukarna är delaktiga i sin egen 

behandling. När de flyttar in till det kommunala boendet deltar även landstingen (psykiatrin) i 

utformningen av de individuella målen. I genomförandeplanen ska brukaren sätta upp mål 

som ska uppfyllas efter egen förmåga. Dessa mål kan vara kortsiktiga; så som att kunna 

handla sin mat eller att tvätta sina kläder själv. Även långsiktiga mål förs in i GP:n, det kan 

vara flytt till eget boende. GP:n ska gås igenom var tredje månad och det är viktigt att skriva 

den när brukaren mår psykiskt bra så de mål som sätts är rimliga. Här är delaktigheten viktig:  

 

"Men det är ju bara som att tänka utifrån sig själv. Inte skulle då jag vilja göra nå som står 

på ett papper som nån annan har skrivit åt mig! (skratt) Men har jag fått va delaktig och 

liksom; men såhär vill jag lägga upp studierna eller mitt liv [...]nämen alltså om man har 

varit med på det själv, så är det klart oavsett om dom är sjuk och vi är frisk...". 

"Vi försöker ha individuella planer för varje brukare. Men mycket hänger ju på hur dom mår 

just den dagen". 

 

Intervjupersonerna berättade att de försökte skapa möjlighet för brukarna att delta i beslut 

gällande deras egen situation. När det gällde boendet och gemensamma aktiviteter hölls på 

några ställen så kallade husmöten där brukarna kunde få komma med förslag på till exempel 

aktiviteter eller ge önskemål gällande de gemensamma måltiderna. Trots att de flesta talade 

om vikten av denna delaktighet så framkom en negativ sida av möjligheten till 

brukarinflytande: 

 

"...det är ju bara för att vi ska slippa dessa diskussioner (som personalen bestämmer 

maten)...för det är så onödig energi att lägga att ens mående kan gå ut över en matlista fastän 

det handlar inte om det...". 

 

eller: 

 

"för dom tror att deras egna...att dom får bestämma...det är som att dom tycker att dom växer 

i det och så tar dom över mer och mer och mer och så blir dom sjukare och sjukare och 

sjukare och vill ju ha kontroll på allt. Det är oftast dom med borderline som lägger sig i 

matlistor och lägger sig i allt. Vi får begränsa dom".  

 

På personalmötena diskuterades många gånger hur brukarna skulle bemötas: 

 

"...det brukar vi ta upp på personalmötena. Vi går ju igenom varje brukare och där tar vi ju 

upp allt omkring den och vad vi kan gå in och göra. Och hur mycket den andra (brukaren)ska 

göra...Alltså det beror ju helt på situationen och vad det är för brukare. En del har vi 

egentligen inget att säga till om, dom sköter sig själva".  

 

Personalen beskrev ett annat hot mot delaktighet och det var att brukarna från och till mådde 

dåligt och inte orkade engagera sig. All energi gick åt till att orka leva.  

 

Reflektioner kring maktbegreppet 
Ingen av intervjupersonerna upplevde att de använde sig av tvång, istället pratade vissa om 

mutor och lock och pock för att få brukarna åt ett visst håll. Under intervjuerna lyftes frågan 

om makt i samband med deras arbete. Flera av intervjupersonerna ansåg sig inte ha någon 

makt. De talade om makt men att den fanns hos annan instans som de ej kunde påverka. Detta 
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kunde gälla brukarnas ekonomi där oftast en god man eller förvaltare hade ansvaret eller 

eventuell tvångsvård där den psykiatriska kliniken hade ansvaret. Många gånger upplevde 

intervjupersonerna att de som var tvångsvårdade var lättare att hantera, för de var införstådda i 

de regler som omfattades av tvångsvården.  

"på tvången är det ju vissa regler som gäller och oftast förstår dom ju det...dom vet varför". 

 

"...jag tror ingen av oss känner typ makt...det är ju klart att man kan känna att man...vi säger 

att vi har en hämtning, vi ska tvångsa in nån, då kan man känna att man har makt, ingen bra 

makt, men att det är för dens eget bästa". 

"Nja, i hela vårdapparaten har vi nog ingen makt, jag tycker inte det i alla fall. Då hela 

tvångsbeslutet ligger på någon annan och vi har inget slutligt ord".  

 

Sin egen makt hade intervjupersonerna svårt att identifiera. Trots detta framkom att ett boende 

skapat regler som kanske strider mot brukarnas rättigheter: 

 

"De hyr lägenheterna av (bostadsbolaget) det är alltså deras lägenheter och då får man 

faktisk göra nästan vad som helst i den, men vi har sagt att man inte får röka inne, men 

egentligen har vi ingen rätt att säga så [...]men vi försöker få ner på rökandet, men vi får inte 

göra så egentligen".  

 

Personen som arbetade på boendet i kategori 3 var den enda som satte ord på makten i det 

vardagliga arbetet.  Utifrån brukarnas problematik kunde personalen bestämma vad brukarna 

fick och inte fick göra då vissa handlingar kunde skapa kaos. På hennes arbetsplats fanns 

tydliga rutiner som personalen hade ansvar att följa. Hon beskrev det genom att påpeka att det 

inte fanns utrymme för mutor eller avvikelse från de dagliga rutinerna då detta kunde ha ett 

egoistiskt syfte och därmed skapa oro hos brukarna då rutinerna frångicks. 

 

"och det här med makten. Vi har haft det där med att muta med gåvor eller kommer med 

godis eller kakor, eller tillåter saker som inte är tillåtet just den dagen. Då utnyttjar du 

makten till din egen fördel och det är också fel. Även om det är för att du är snäll så blir det 

ändå fel. Då har du gjort din arbetsdag lättare och det är inte OK".  

 

Hon vidareutvecklar: 

 

"Ja, om man inte är medveten om den så kan det bli väldigt galet, för det är ju så att man ska 

använda den på rätt sätt så att det i slutändan ska gagna till brukarens fördel. Man ska få 

dom ett steg framåt som även gör det bättre för dom och dom har vinning av, du ska inte 

använda makten för att du själv ska få vinning på något, det är inte för din skull, utan allt 

handlar om brukaren". 

 

Intervjupersonen på boendet inom kategori 3 förklarade vikten av strikta linjer och ett 

auktoritärt förhållningssätt med den svåra problematik brukarna hade. Här beskrev hon att det 

inte fanns något utrymme för logiska resonemang, då det kunde resultera i att brukaren gick 

bärsärk. Ett exempel kunde vara om brukaren sett något på TV som gjort denne upprörd. Lät 

personalen händelsen få för stort fokus hos brukaren mådde han sämre och det fanns risk för 

att han skulle skada sig själv och/eller andra. Här var personalen alltid tvungen att hindra 

brukaren från att tala om händelsen eller bagatellisera den, på en näst intill, barnslig nivå. 
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"Därför att det går inte att enbart logiskt förklara saker [...] Är vi inte noga med att klippa på 

en gång, att markera att det inte är OK, så hinner det gå för långt och då är det bara att gå ut 

[...]du kan ju få åka på propp ibland". 

 

Intervjupersonerna uttryckte även tankar kring maktsymboler som till exempel larm och olika 

porslin. En intervjuperson berättade att personalen inte hade larm eftersom det kunde 

uppfattas som en maktsymbol. Samma person sa även: 

 

"Vi har samma kaffekoppar, det ska inte vara någon skillnad för att det är för att dom ska 

känna sig, alltså dom är inte mindre värda [...]ja men det är många som säger: det är 

personalmuggar och det är brukarmuggar. Ja men VA?! Vad är det för skillnad (skratt). Vi 

har samma bestick, samma tallrikar och samma skafferi liksom". 

 

Trivsel på arbetet och utvecklingsmöjligheter 
På frågan om vad som var det bästa med jobbet fick vi olika svar. Några intervjupersoner 

talade om friheten, de hade stor möjlighet att påverka sin dag och att det inte kändes som ett 

vanligt jobb. 

 

"Plus att det är ju, ser faktiskt inte ut som ett jobb heller. Jag menar du har en soffa där och 

köksbord och stolar, alltså det är som ett andra hem nästan. Så det måste väl vara som det 

bästa...att det känns inte alltid som ett jobb".  

 

Andra tyckte att oförutsägbarheten var tilltalande. De visste aldrig vad som skulle hända på 

jobbet vilket aldrig skapade tristess. En annan uttryckte att hon lärde sig så mycket både om 

sig själv och brukarna genom jobbet. Utbildningar via jobbet förekom och exempel på dessa 

var: självförsvar, bemötande och samtalsmetodik. En intervjuperson uppfattade de kortare 

kurserna som givande: 

  

"Jag tycker det är jättekul med utbildningar, inte långa men korta, alltså du lär dig nåt. Man 

tänker OJ, nu sa jag det och det funkar! Men du...då prövar vi det här...vi kör på det här. Men 

det funkar på mig men kanske inte på någon annan". 

 

En annan påpekade: 

 

"Sedan är det väl erfarenhet som är...alltså man lär sig som eftersom[...]nämen det spelar 

ingen roll hur mycket man kan man måste ändå ha det här sunda förnuftet för att det är inget 

konstigt mot för vilka kompisar som helst. Bara att dom mår dåligt". 

 

En annan påpekade bristen på relevanta utbildningar vilket inte gynnade personlig utveckling 

och möjlighet till vidare karriär: 

 

"...sista grejen vi var på var då bara tjoller (skratt), riktigt tjoller. Så det är väl också en 

önskan egentligen att man skulle ha vettigare utbildningar om man säger, mer kräm i dom".  

 

Hon fortsätter: 

 

"Om man vill utvecklas måste man ta det på sidan om. Nu får man ju typ ett diplom bara...det 

blir ju inget betyg [...]Det är ju ingen högre status på kurserna, om man vill höja sig måste 

man ta tjänstledigt och leva på bröd och vatten". 
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Intervjupersonerna fick även svara på vad som var sämst med jobbet och där framkom att en 

person önskade mer stöd från chefen i vardagsarbetet och att samarbetet mellan kommunen 

och landstinget skulle kunna bli bättre. En uttryckte en önskan om att få arbeta mer 

rehabiliterande. Risken att bli utsatt för hot och våld var också något som framkom i flera 

intervjuer. Någon påtalade även den obekväma arbetstiden och den låga lönen. Det fanns även 

en frustration över "att det inte alltid blev som man hade tänkt sig". En annan negativ aspekt, 

som framkom i intervjuerna, var bristen på kompetent handledning för personalgruppen. 

Arbetet var många gånger krävande och mentalt utmattande. Efter en lång arbetsdag ville man 

inte störa kollegor som var lediga och det gick inte att prata med anhöriga då alla var ålagda 

med tystnadsplikt. En ytterligare fördel med handledning var möjligheten att få nya uppslag 

hur man kunde hantera besvärliga situationer. 

 

Övriga kommentarer 
Intervjuerna avslutades med frågan om det fanns något mer att tillägga och flera pekade på 

vikten att utgå ifrån individen och dennes önskemål. Någon beskrev hur viktigt det var för 

människor med psykiska problem att få ha ett boende där de kände sig trygga och kunde lita 

på sin personal. Hon menade att utan dem (personalen) skulle tillvaron rasa ihop som ett 

korthus omgående. Några berättade att de hade så kallade terapihundar med sig till boendet 

och hur positivt detta var för såväl brukare som personal. Hundarna kunde bidra till en 

lugnare miljö, de hade lugnande inverkan på brukarna. Var de oroliga kunde en promenad 

eller en stunds mys med hunden göra underverk. En personal tyckte sig märka att behovet av 

så kallade "behovsmediciner" minskade de dagar det fanns en hund på jobbet. Flera påpekade 

vikten av motion och möjlighet till aktiviteter för brukarna. En önskade att det skulle kunna 

finnas möjlighet att söka pengar till kortare resor, detta kunde ge brukaren något att "leva på" 

både före, under och efter resan. En intervjuperson framhöll än en gång vikten av goda 

relationer: 

 

"Det viktigaste är att skapa en relation. Har man inte den...på nåt vis kan man alltid skapa 

någon slags relation...har man inte den så har man...när det blåser har man ingenting". 

 

5. Diskussion  

 

5.1 Sammanfattning av resultaten 

Det enda uttalade målet hos boendena i kategori 1 & 2 är att brukarna ska stöttas för att flytta 

till eget boende. Personalen påpekar dock att merparten kommer att stanna kvar. Personalen 

kan inte ge någon entydig beskrivning för hur målen ska uppnås, fokus ligger på 

vardagsbestyr. I kategori 3 är målet en meningsfull tillvaro då brukarna aldrig kommer att 

klara av ett vardagligt liv själva.  

 

Ju svårare problematik en brukare har desto viktigare är det att alla följer de regler som satts 

upp. Här finns inte utrymme för annat än ett gemensamt synsätt. Går man utanför ramen 

riskerar det att sluta i kaos. I kategori 1 & 2 är reglerna inte lika tydliga och det är tillåtet att 

"gå på känn".  

 

Vikten av en bra relation poängteras av alla. Utan en väl fungerande relation kan arbetet inte 

utföras. Några framhåller att en bra relation präglas av jämlikhet, andra visar på vikten av 

förståelse, ödmjukhet men också vikten av att "stå kvar". Några beskriver kompisrelationer, 

andra beskriver en mer föräldralik roll.  
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Lika viktig som relationen är delaktigheten för brukaren. Personalen redogör för det viktiga 

med delaktighet, det går inte att tvinga någon att genomföra mål om brukaren själv inte fått 

vara delaktig. Men vid något tillfälle påpekades att ett gemensamt förhållningssätt utarbetats 

på personalmöten, utan brukarens delaktighet.    

 

För att undvika tvång användes" lock och pock" eller mutor . När ordet makt fördes på tal 

ansåg en del av personalen att de inte hade någon egen makt. Den låg hos annan instans och 

kunde därmed inte påverkas. Två intervjupersoner reflekterade kring makten och framhöll 

vikten av att erkänna och hantera den.  

 

Trots trivsel på arbetet och en meningsfull tillvaro önskade personalen fler relevanta 

utbildningar och handledning kring problematiska situationer. Detta för att kunna utvecklas 

professionellt. 

 

5.2 Metodkritik 

Som tidigare beskrivits bygger studien på kvalitativa intervjuer. Från början var tanken att 

intervjua tre personer vardera, varav två chefer, som arbetade på två olika boenden. Tanken 

var att de på så sätt tydligt skulle kunna jämföras. I efterhand känner vi tillfredsställelse över 

att vi intervjuade personal på flera olika boenden. Detta har gett oss en tydligare bild av att 

arbetssätten måste anpassas efter brukarnas problematik. Hade vi enbart sett två boenden, 

hade detta inte framträtt lika tydligt. När det gällde intervjuerna kändes det som att de frågor 

som ställdes inte alltid var heltäckande och att följdfrågor stundvis var svåra att ställa, vi 

upplevde en brist på fungerande intervjuteknik. Bättre genomtänkta frågor hade kunnat 

utvecklas med hjälp av en pilotstudie. Nya frågor har väckts under bearbetningen av 

materialet, men då det inte funnits tillräckligt med tid valdes en eventuell uppföljning bort. En 

pilotstudie hade eventuellt kunnat minska detta problem, då frågorna kunnat vara mer 

uttömmande.   

En student upplevde svårigheten med att inte ställa ledande frågor samt att invänta svar vid 

några tillfällen. Den andra studenten hade istället motsatta problem, det vill säga att det var 

svårt att utveckla frågorna ytterligare.  

 

Tekniken fungerade inte heller alltid tillfredsställande. Vid två intervjutillfällen slutade 

diktafonen att fungera under en period. Detta innebar att studenten fick lita till sina 

anteckningar vilket kan ha lett till att speciella fraser och uttryck gått förlorade.  

 

Under intervjuerna var det svårt att få grepp om någon specifik arbetsmetod eller 

rehabiliteringsmodell tillämpades och om verksamheterna utvärderades, till exempel gällande 

hur många som flyttade vidare till eget, mindre resurskrävande, boende. Därför kontaktades 

kommunens psykiatrisamordnare som vidarebefordrade dessa till kommunens metodstödjare.  

Vi fick ett mycket intressant svar, dessvärre väldigt sent i processen. Kommunen beskriver att 

de håller på att utveckla gemensamma rutiner, försöker implementera ett mer pedagogiskt 

tankesätt för att gå från "fingertoppskänsla" och sträva mot beskrivna teorier och 

arbetsmetoder. De talar om ett återhämtningsinriktat arbetsätt och kurser kommer att hållas 

under våren 2013. Hon påpekar bristen av forskning kring rehabiliteringsmodeller istället 

ligger fokus på behandlingsmetoder detta är landstingets ansvar och hör inte till kommunens 

uppdrag. Hade vi fått vetskap om detta tidigare under processen kunde andra frågor ha ställts 

och inriktningen på uppsatsen sett annorlunda ut.     

 

En annan tanke som dykt upp är att det skulle ha varit väldigt intressant att som komplement 

till intervjuerna ha fått göra en deltagande observationsstudie. Bryman (2011) beskriver 
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deltagande observationsstudier som ett av de mest kända forskningsmetoderna inom 

samhällsvetenskapen. Detta hade inneburit att vi under en längre tid vistats på gruppboendena 

för att få en tydligare bild varför människor handlar som de gör, hur de försvarar sina 

handlingar och om/vilken betydelse miljön har. Beskrivningarna av hur man vill arbeta och 

hur man verkligen arbetar, har stundtals uppfattats som motsägelsefulla i intervjuerna. 

Deltagande observationer hade kunnat ge en tydligare bild av detta dilemma. Något som gett 

en bredare bild av verksamhetens mål hade varit om någon chef intervjuats. Det var en tanke 

som övergavs då det skulle innebära att arbetet skulle bli för omfattande. 

 

För att försöka öka tillförlitligheten i våra resultat erbjöds de intervjuade att läsa och 

kommentera sina uttalanden, dock var inte någon av våra intervjupersoner intresserade av 

detta. Vår ambition har varit att återge en sån tydlig bild som möjligt av vilka boenden och 

vilka brukare som varit föremål för vår studie. Detta för att andra ska kunna bedöma om våra 

resultat går att överföra till annan miljö. Vidare har vi försökt att så tydligt som möjligt 

beskriva och redogöra alla steg i forskningsprocessen. Det som upplevts som svårast har varit 

att förhålla sig objektiv. Det är inte enkelt att intervjua utan att påverkas av sin förförståelse. 

Om de svar intervjupersonerna gav upplevdes som otydliga eller ofullständiga var det svårt att 

inte ställa ledande frågor för att få de svar man förväntade sig. Detta kan tänkas påverka 

studiens trovärdighet.  

 

5.3 Resultatdiskussion  

Gruppboenden kan ses som ett minisamhälle. De skapar sina egna normer och värderingar. En 

tydlig struktur med hjälp av så kallade trivselregler utarbetas vid varje boende och det är 

viktigt att de som lever i denna miljö följer dessa regler. Det finns en hierarki inom 

gruppboendet, personalen är de som upprätthåller ordningen. Finns det inte någon tydlig 

struktur blir det rörigt. 

 

"Tidigare...dom arbetsplatser jag har varit på tidigare har väl varit ganska stökiga och 

röriga [...]det har blivit så på grund av att de inte haft något specifikt arbetssätt eller tydliga 

linjer i hur arbetet ska skötas." 

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan det förklaras genom att ett fungerande system kräver att 

det finns tydliga nivåer i hierarkin och att de högre nivåerna ska vara överordnad de lägre 

nivåerna. Nivåerna ska även upprätthålla gränserna mellan systemen (Öquist, 2008).  

Otydliga gränser mellan nivåerna kan skapa oro i ett system som detta. Öquist (2008) ger ett 

exempel på en otydlig gräns, det kan vara när en professionell iklär sig rollen som en kompis.  

Två intervjupersoner uttryckte en kompisrelation med vissa brukare. Ena intervjupersonen 

uttryckte själv en viss oro gentemot detta då det kunde innebära att hon tillskrev brukaren 

egenskaper som denne inte hade.  

 

"...som jag låter mot honom skulle jag ju aldrig säga till en annan". 

 

Detta kunde resultera i att intervjupersonen ställde högre krav på brukaren än vad denna 

klarade av. Ett annat resultat av otydliga gränser kan generera ett problem för hela 

arbetsgruppen. Om en personal blir för mycket kompis och inte kan ställa de krav som behövs 

för att upprätthålla ordningen, kan det orsaka en splittring i arbetsgruppen då några blir 

"svarta" och andra "vita". 

 



24 

 

"Alla har gjort på sitt specifika sätt och det har ju funkat för alla…problemet blir ju att alla 

gör olika och då funkar inte kemin mellan vissa brukare och personal vilket gör det svårt. Det 

blir favorisering och kommer någon annan än favoriten blir det ju galet." 

 

Detta motverkar jämvikten i gruppen som helhet och kan försvåra rehabiliteringsarbetet. Det 

här kan vara ett exempel på hur man strävar efter egen jämvikt på bekostnad av andra (Killén, 

1993). Systemteorin menar att varje individ i gruppen är av betydelse för hur hela gruppen 

fungerar och även att varje individ måste ta ansvar för sina egna handlingar (Lundsbye et al, 

1991).  

 

Maktbegreppet kan användas för att belysa svårigheter för brukaren att bli delaktig. 

Få av intervjupersonerna ville kännas vid den makt de ändå hade. Skau (2008) menar att den 

professionelle står i maktposition gentemot brukaren. Flera av intervjupersonerna beskrev att 

deras uppgift var att hjälpa och stötta brukarna och den makt som fanns låg hos annan instans. 

Samtidigt beskrev intervjupersonerna tillfällen då de utövade makt gentemot brukarna, till 

exempel regler om rökförbud eller begränsning av användandet av boendets bil. Vid dessa 

tillfällen bestämde personalen vad som var bäst för brukaren. 

 

Intervjupersonen som berättade om rökförbudet beskrev viljan av att minska 

tobaksanvändandet hos brukarna. Detta beslut såg hon inte som något maktutövande utan 

något som var bäst för brukarna. Starrin & Swärd (2009)menar att detta kan vara ett exempel 

på att den professionelle känner sig obekväm i sin maktposition och därför kamouflerar 

handlingen genom att betona att åtgärden är till för att ge individen stöd och hjälp. Det är 

viktigt att komma ihåg att makt inte behöver vara något negativt. Hjälp behöver inte stå i 

motsatsförhållande till makt (a.a.). Använder man den på rätt sätt kan personalen öppna upp 

för ifrågasättande och därmed ge utrymme för utveckling och delaktighet (Skau, 2008).  

Följande citat får illustrera detta: 

 

"Ja, om man inte är medveten om den så kan det bli väldigt galet, för det är ju så att man ska 

använda den på rätt sätt så att det i slutändan ska gagna till brukarens fördel. Man ska få 

dom ett steg framåt som även gör det bättre för dom och dom har vinning av, du ska inte 

använda makten för att du själv ska få vinning på något, det är inte för din skull, utan allt 

handlar om brukaren". 

 

Att arbeta som boendehandledare beskrivs av intervjupersonerna som ett fritt arbete med eget 

inflytande. De berättar om den familjära stämningen och den hemlika miljön. Alla 

intervjupersoner pratar om vikten av goda relationer och till skillnad från andra jobb blir 

personalen och brukarna nästan som en familj. Den nära relationen som uppstår mellan 

brukare och personal kan skapa förvirring om det upplevs som en kompisrelation. Som 

brukare kan man förvänta sig att den professionelle ska använda eget omdöme och att denna 

ska agera efter de moraliska koder som den professionella yrkesrollen kräver. Att vara 

professionell innebär att ha brukarens bästa för ögonen, hitta en balans mellan närhet och 

distans och inse sina egna begränsningar (Starrin & Swärd, 2009, Andersson Höglund & 

Hedman Ahlström, 2007). I egenskap av kompisroll kan det vara svårt för personalen att veta 

hur de moraliska och de etiska dilemmana ska hanteras och lösas. Det är viktigt att kunna 

ställa krav och stödja utifrån den situation som för tillfället uppstått. Ett alltför 

kompisliknande förhållningssätt skapar en tanke om jämlikhet och ömsesidighet. Det stämmer 

inte då brukaren står i beroendeställning till personalen. Med andra ord måste den 

professionelle kunna reglera relationen och ha förmågan att reagera objektivt i sin roll som 

hjälpare och inte subjektivt i egenskap av kompis (a.a.). 
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Skau (2007) framhåller att man som professionell måste sträva efter att göra sig själv 

umbärlig och betrakta människor som kompetenta, det vill säga med förmåga att ta ansvar för 

sina handlingar. Om denna förmåga är nedsatt behöver individen hjälp med att ordna upp 

förhållandena så att deras resurser kan tas till vara för att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna ta kontroll över sitt liv. Ett sätt kan vara att hjälpa brukaren att förstå sin egen 

problematik: 

 

"och då kunde jag prata med henne om det och sätta ord på hennes känsla och fråga - är det 

kaos i huvudet nu? 

 

I inledningen av diskussionen beskrevs trivselregler. Dessa fanns till för att kunna skapa en 

tydlig struktur och vara ett hjälpmedel för brukarna i deras strävan efter att nå de uppsatta 

målen. Den viktigaste arbetsuppgiften var att stötta brukaren i sin vardag och att få in rutiner 

för att på så sätt kunna återanpassas till samhället. För att detta arbete skulle vara möjligt 

talades det om vikten av goda relationer. Evans & Moltzer (2000) påpekar i sin artikel, 

personalens viktiga delaktighet i brukarens tillfrisknande. Några av intervjupersonerna 

poängterade vikten av hjälp till självhjälp. Detta kunde åstadkommas med att låta brukaren 

utföra sysslor själv istället för att göra det åt denne.  

 

Personalen framhävde vikten av delaktighet för brukarna. Det gällde både de individuella 

målen men även att brukarna skulle vara delaktiga i vardagsbeslut. Dock verkar det finnas ett 

outtalat krav på att delaktigheten borde passa inom ramen för de trivselregler som redan var 

upprättade. I vissa fall kom personalen överrens om att det inte fanns utrymme för 

delaktighet. En intervjuperson påpekade specifikt problemet med en Borderlinepersonlighet 

(emotionell instabil personlighetsstörning), för att undvika onödiga konflikter begränsades 

bestämmanderätten för denna person i ärenden som personalen ansåg vara oviktiga. Evans & 

Moltzer (2000) framhåller vikten av att kunna särskilja person och sjukdom och hitta en 

balans. Det var viktigt att hjälpa individen att ta ansvar för sina handlingar. De menar att om 

personalen hävdar sin tolkningsrätt utan att förklara det bakomliggande syftet, kan det riskera 

att påverka individens självkänsla, kanske med följd att deras tro på möjlig förändring 

försvåras.  

Evans & Moltzer (2000) ansåg att om personalen agerade stödjande istället för korrigerade 

och försökte diskutera i efterhand vad det var som utlöste den problematiska situationen, 

kunde detta leda till att individen hittade en annan strategi. Det finns en risk att genom 

undvikande av konflikter så behandlas bara symptomet, roten till konflikten är inte 

identifierad och kan därmed inte behandlas (Evans & Moltzer, 2000). 

Enarsson, Sandman och Hellzén (2007) menar att det var viktigt att personalen reflekterade 

över hur de arbetade och varför de gjorde som de gjorde. Att ha kunskap om olika sjukdomar 

och bemötande skulle kunna öka deras möjligheter att själva reflektera och identifiera vad 

som är viktigast i deras arbete. Var är det viktigast att lägga krutet för att åstadkomma en 

förändring och/eller en trygg och stabil miljö? Öquist (2008) framhåller vikten av att styra 

med information och inte med kraft. Det man ser, hör och känner och de handlingar som 

utförs snarare än ord, leder till en förändring. Personalen uttryckte en önskan om fler och 

bättre utbildningar för att lättare kunna hitta hållbara strategier i arbetet.    
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5.4 Avslutande resonemang  

Något vi tycker är viktigt att lyfta fram först och främst är det fantastiska engagemang och 

viljan att utföra ett gott arbete som vi sett hos de personer vi intervjuat. För dem är det 

viktigast att brukarna mår bra och inser att de har ett människovärde. Ansvaret för bristen på 

arbetsstrategier ligger på en organisatorisk nivå och inte på "golvet".  

 

Arbetet med denna grupp av människor och i den form det utförs är komplicerat. Det är 

oundvikligt och en nödvändighet att skapa starka relationer då detta system har en 

familjeliknande konstruktion. Att skapa relationer är en förutsättning för att kunna arbeta med 

människor. De flesta brukare har inte något större socialt nätverk vilket kan tänkas bidra till 

att personalen nästan blir en ersättning för familj och vänner. Då många brukare bor på 

samma boende under flera år, samt att personalen ofta arbetar långa arbetspass, det är inte 

ovanligt med dygnspass, så väcks en tanke om att det kan vara svårt att under hela 

arbetspasset behålla den professionella rollen. För oss är inte professionellt synonymt med att 

ta avstånd, utan att hålla en balans mellan privat och personlig. Vi tänker att ju mer man kan 

om sjukdomsproblematiken och hur man som personal ska förhålla sig till den, desto större 

förutsättning finns för att man som personal ska kunna reflektera och förhålla sig till de 

påfrestningar arbetet utsätter en för.  

 

Ingen av intervjupersonerna kunde ge en tydlig arbetsbeskrivning, det fanns inte heller någon 

specifik rehabiliteringsmetod man arbetade efter. Den otydliga arbetsbeskrivningen och 

avsaknaden av arbetsmetoder i relation till det tänkta rehabiliteringsarbetet blev för oss 

problematisk. Tanken att samma arbetsstrategi skulle kunna gå att använda för de som ska 

slussas ut och de som ska stanna kvar verkade diskutabel. För de som ska slussas ut är det 

viktigt med egna reflektioner och att stundom ifrågasätta regler för att utveckla egna hållbara 

strategier. För de som ska bo kvar bör fokus ligga på en helt annan nivå. Här borde det vara 

viktigast att fokusera på en meningsfull tillvaro med en personlig utveckling efter egen 

förmåga. Den förstnämnda gruppen kan och bör utmanas på ett annat sätt än den andra 

gruppen. För att främja självständigheten hos den förstnämnda gruppen bör man successivt 

lätta på reglerna, de måste hitta sin egen struktur och lita till sin egen duglighet (Skau, 2008).  

Att utgå från någon form av pedagogik borde underlätta för personalen att identifiera framsteg 

eller få förståelse för varför det inte blev som man tänkt sig.  

 

Svaret vi fick från kommunen gällande metodfrågor stärkte vår uppfattning om bristande 

arbetsbeskrivning och metod. De påtalade att de strävade efter att öka pedagogiken i 

verksamheten. De arbetade just nu efter att skapa en gemensam rutin för arbetet mellan beslut 

och uppföljning av beslut. Det är tänkt att boendehandledaren ska få verktyg som kan kopplas 

till de olika steg som handledaren ska arbeta sig igenom. Ett återhämtningsinriktat arbetssätt 

ställer höga krav på personalen men framförallt höga krav på organisationen och på att 

verksamheten ska vara flexibel.  

 

Arbetet som kommunen nu tänker genomföra är oerhört intressant och det vore mycket 

spännande att få undersöka vidare hur det implementerats om några år.   
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Bilaga 1 

 

Tematisk intervjuguide  

 

Vi börjar med att lämna vårt informationsblad och diskuterar kring detta med respondenterna. 

 

Allmänna uppgifter om informanten: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på denhär arbetsplatsen? 

Hur länge har du arbetat inom socialpsykiatrin? 

- har du arbetat med något annat 

- vad gjorde att du valde detta jobb? 

- Minns du vad du hade för förväntningar o tankar om jobbet när du började? Var det som du 

trodde eller annorlunda? 

Vad har du för utbildning (kunskap genom arbete, samt kurser och/eller högskola) 

 

Beskrivning av arbetet: 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

- finns det någon arbetsbeskrivning? 

- gemensamma allmänna regler och rättesnören? (Tider, mat, kläder osv.) 

- hur skulle du beskriva vad stöd och hjälp betyder (definition).  

Vad skulle du säga är viktigast i arbetet med personer som har långvariga psykiska problem? 

Det bästa/sämsta med jobbet? 

Hur skapar man en bra relation till brukaren – vad är det?  

- Hur arbetar ni/du för att brukarna ska fungera så självständigt som möjligt? 

 

Beskrivning av problemsituationer: 

Kan du ge ett konkret exempel på en/eller flera vanliga kniviga situationer och hur du löser 

dessa? 

- t.ex. när någon inte vill gå till sysselsättning, borsta tänderna, tvätta sig etc.  

- hur lär man sig vad som ”triggar” en person – hur arbetar man kring detta? 

Hur har du kommit fram till att detta är den bästa lösningen på de situationer du just beskrivit? 

Skulle man kunna lösa problemet på något annat sätt? 

Pratar ni i personalgruppen kring hur ni ska göra i knepiga situationer? 

- känner du att du får stöd från dessa samtal/diskussioner? 

 

Personlig- eller arbetssituations utveckling: 

Hur skulle ditt arbete kunna bli ännu bättre? Personligt/organisatoriskt 

- Kan du koppla detta till någon konkret händelse/dilemma som du berättat om? 

 

Övriga frågor: 

Som anställd har man makt – hur ser man på detta? (Tänker man på det överhuvudtaget?) 

- Var går gränsen? Hur mycket kan en personal bestämma och om vad? 

Att umgås med vänner är viktigt för den enskilde och en del av vägen mot normalisering. Kan 

de regler som finns försvåra dessa kontakter? Hur tänker/agerar man som personal kring 

detta?  

- T.ex. kompisarna måste gå hem kl. 22 en fredagskväll 

Skiljer det sig mellan gruppboende och boendestöd. 

Har du något du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 2 

 

     Skellefteå 12-10-16 

Hej! 

 

Vi heter Eleonor Edlund och Cecilia Hedlund och vi är två socionomstudenter som ska skriva 

vår kandidatuppsats de närmsta veckorna.  

 

Vi är nyfikna på arbetssätt inom socialpsykiatrin och vill höra hur det är att arbeta på ett 

gruppboende. Vi tror att det är ett komplicerat och intressant arbete där den ena dagen inte är 

den andra lik. Alla individer är olika och måste bemötas på olika sätt.  

 Vi tänker att det måste uppstå olika problem/dilemman i arbetet där det krävs kreativt 

tänkande.  Vi skulle vilja veta mer kring dessa knepiga situationer. Hur kan de se ut och hur 

lär man sig att hantera dem – är det t.ex. något som sker per ”automatik” av egen erfarenhet 

eller lär man sig av andra? Hur reflekterar man kring sitt handlande? Frågorna är många och 

vi hoppas att DU vill hjälpa oss att få svar på dessa! 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer av samtalskaraktär som beräknas ta cirka en timme. Om 

det känns bra för dig kommer vi att spela in intervjun på band, annars för vi anteckningar – du 

bestämmer. Självklart har du möjlighet att avbryta deltagandet om du ångrar dig. I den färdiga 

uppsatsen anonymiseras de intervjuade deltagarna och deras berättelser avidentifieras. 

Materialet kommer endast att användas till denna rapport och när den är färdigskriven 

kommer vi att förstöra våra anteckningar/inspelningar.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er! 

 

Cecilia Hedlund 076-848 67 14 

Eleonor Edlund 070-211 29 61 

Handledare: Prof Pär Salander, par.salander@socw.umu.se 

 

 


