
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Boendestöd, vardagliga aktiviteter 
och meningsfull sysselsättning  

– En kvalitativ studie om hur klienter och boendestödjare 

uppfattar boendestöd, aktivitet och meningsfull 

sysselsättning. 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper    

Kandidatuppsats 15 HP | Socialt arbete | Höstterminen 2014                                       

Socialt arbete med storstadsprofil 

Av: Tuba Mermer & Therese Schedin 
Handledare: Per Carlson 
 



 

Abstract  
 
Authors: Tuba Mermer & Therese Schedin 

Title: Housing, everyday activities and a meaningful employment 

Supervisor: Per Carlsson 

 
The study's aim is to highlight the client's assessment of housing support relevance in everyday life. It is 

supported by theoretical perspectives that answer the questions of how the clients are experiencing 

everyday activities, meaningful employment and work. In contrast to the client's assessment it describes 

housing supports vision of meaningful employment.  

The purpose of the study is achieved through a qualitative study. The essay is based on interviews about 

the clients and how housing support is relevance and experienced in everyday life. This study brings up 

several interviews with clients and two housing supporters between the ages of 29- 60. The clients have 

had housing support at least 3 years due to mental and physical diseases. In the analysis of the interview 

material, we have used a theory called activity theory. The perspective is focused on social science and 

it studies how people in different ways are dependent on activities to manage everyday life.  To 

strengthen our theory we have used a theoretical perspective called KASAM (sense of coherence). 

Afterwards we have decided to strengthen the empirical data and our theoretical perspectives with two 

theses in the research before. Through previous research, it explains how different factors affect people 

with mental disabilities. At the same time it is an understanding of how the client is experiencing 

meaningful employment, activity and housing as relevant to their everyday lives. 

 

In the analysis of the interview data, two strategies were used; meaningful categorization and meaning 

interpretation. Based on these strategies six themes were reshaped to the three themes presented in the 

results. The analysis shows that housing assistance has a significant impact to clients so they can 

achieve a meaningful employment, work and activity in everyday life. All clients have a good 

relationship with their housing support and feel a sense of security and community to them. 

 

 

Keywords: Housing, client, housing support, meaningful employment, everyday activity, work, activity 

theory and sense of coherence. 



 

 
 
Svensk sammanfattning  
 
Författare: Tuba Mermer & Therese Schedin 

 

Titel: Boendestöd, vardagliga aktiviteter och meningsfull sysselsättning 

 

Handledare: Per Carlsson 

 

Studiens syfte är att belysa klientens bedömning om boendestödets relevans i vardagen. Studien stöds av 

teoretiska perspektiv som besvarar frågan om hur klienten upplever vardagliga aktiviteter, meningsfull 

sysselsättning. I motsättning till klientens bedömning beskriver boendestödjarna deras syn på 

meningsfull sysselsättning och vardagliga aktiviteter. 

Syftet för studien uppnås genom en kvalitativ studie och baseras på intervjuer om hur klienten och 

boendestödjarens upplever boendestödets relevans i vardagen. I studien har fyra olika klienter och två 

boendestödjare (i åldrarna 29-60 år) intervjuats. Klienterna har psykiska och fysiska sjukdomar och har 

haft boendestöd i minst 3 år.  

Vid analys av intervjumaterialet har vi använt oss av verksamhetsteorin. Det perspektivet är 

samhällsvetenskapligt inriktat och studerar hur människan på olika sätt är beroende av verksamheter för 

att kunna hantera vardagen.   För att stärka vår teori har vi använt oss av ett teoretiskt perspektiv 

KASAM (känsla av sammanhang. Därefter har vi valt att stärka empirin och våra teoretiska perspektiv 

med två avhandlingar i den tidigare forskningen.  

Genom tidigare forskning kan förklaring ges till hur olika faktorer påverkar människor med psykiska 

funktionsnedsättningar, likväl som en förståelse för hur klienten upplever meningsfull sysselsättning, 

aktivitet och boendestöd som relevant för deras vardag.   

För att kunna analysera intervjumaterialet valdes två strategier, meningskategorisering och 

meningstolkning. Utifrån dessa två strategier omformades sex teman till tre som sedan presenteras i 

resultatet. Analysen visar att boendestödet har en stor betydelse för att klienterna ska uppnå meningsfull 

sysselsättning, arbete och aktivitet i vardagen. Samtliga klienter har bra kontakt med sina 

boendestödjare och känner en trygghet samt gemenskap till dem. 

 

Nyckelord: Boendestöd, klient, boendestödjare, meningsfull sysselsättning, vardaglig aktivitet, arbete, 

verksamhetsteori och känsla av sammanhang. 



 

 
 
 

Förord  

 

Intresset för att studera boendestöd växte fram genom att en av författarna arbetat inom en verksamhet 

för personer med boendestöd. Vi ansåg att boendestöd är något som bör uppmärksammas. Inom 

boendestödet har det skett en enorm utveckling, framför allt för personer med psykiska sjukdomar. Över 

tid har det medfört att personer med psykiska sjukdomar inte längre behöver bo på psykiatriska anstalter 

utan i egna hem med stöd och hjälp från verksamheter som erbjuder exempelvis boendestöd. Detta 

väckte vårt intresse för att undersöka hur klienten och boendestödjaren ser på boendestödet i vardagen 

och vad klienter upplever som meningsfullt. Arbetet under uppsatsen har skett genom ett gemensamt 

skrivansvar för större delen av studien. Therese Schedin har ansvar för bakgrund och tidigare forskning, 

och Tuba Mermer har haft ansvaret för inledning samt teoriavsnitt. Återstående avsnitt kring 

frågeställning, syfte, avgränsning, begreppsförklaring, analys, diskussion, slutsats, resultat, förbättring 

av studien har formulerats gemensamt. 

 

Vi vill tacka alla informanter för deltagandet i studien. Ett stort tack till alla er som ställt upp och delat 

med er av upplevelser och känslor kring att leva med boendestödet, utan er hjälp hade studien inte varit 

möjlig att genomföra. Intervjuerna har varit betydelsefulla för att kunna få perspektiv på hur 

informanterna själva ser och upplever sin vardag med boendestödet.  

Avslutningsvis vill vi tacka vänner, släkt och familj för all stöd och uppmuntring kring skrivandet. Vi 

vill även tacka Per Carlsson för vägledning och tips under uppsatsen.   

 

Stockholm December 2015 Tuba Mermer & Therese Schedin  
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1. Inledning 
 
Psykiatrireformen tog fart 1989 och 1995 uppkom psykiatrireformen.  I samband med 

psykiatriutredningen framkom det att levnadsförhållandena för personer med psykiska funktionshinder 

var sämre än övriga samhällsgrupper. Det huvudsakliga syftet med psykiatriutredningen var att personer 

med psykisk funktionsnedsättning skulle få ett få bättre möjligheter att bo i egen bostad och vara 

delaktiga i samhället (Markström 2003, s 49).  

 

För personer med psykiska funktionshinder kan det finnas ett stort stödbehov främst i den egna 

bostaden. Många personer med psykiska funktionshinder saknar struktur i vardagen och kan ha 

svårigheter med hemssysslor, arbete, egenvård och fritidsaktiviteter. Bejerholm & Eklund (2014) menar 

att det man gör varje dag upplevs som meningsfullt på olika sätt och bidrar till att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar hittar en struktur med tiden. Genom att delta i aktiviteter får den 

enskilde möjligheten till lärdom och erfarenheter, samt ökad självkänsla och identitet (Bejerholm & 

Eklund 2014 s, 118). Enligt Socialstyrelsens rapport kan en egen bostad vara livskvalitetshöjande och 

kan fullgöra en grund för integration till samhället. Många av personerna med psykiska 

funktionsnedsättningar har förmågan att utföra sysslorna men saknar initiativförmåga (SOU 2006:100). 

Genom insatsen boendestöd får individer personligt och individanpassat stöd som syftar till att 

uppmuntra och utveckla personens självkänsla (Bejerholm & Eklund 2014 s, 117).   
Boendestöd är en frivillig insats som syftar till att hjälpa personer med psykiska och/eller fysiska 

funktionsnedsättningar att hitta struktur och underlätta vardagagliga aktiviteter. Enligt socialtjänstlagen 

har individen rätt till bistånd om de inte kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå på egen hand. Insatserna 

måste ske tillsammans med den enskildes självbestämmande och respekt. Enligt socialtjänstlagen kap 4. 

1 § ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 

stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv ” (SFS 2001:453). Socialtjänsten i 

samhället ska främja människors deltagande i samhället, öka jämlikhet i levnadsvillkor samt stärka 

individens sociala och ekonomiska trygghet (Davidsson 2007, s 57). Boendestödet som insats är med 

och bidrar till att stärka den enskilde individen så att personen ska kunna klara av att sköta vardagen och 

leva självständigt. 
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa klientens bedömning om boendestödets relevans i vardagen. Studien 

avser undersöka klienten och boendestödjarens upplevelse om huruvida de själva upplever 

boendestödets betydelse för att uppnå meningsfullsysselsättning och aktivitet i vardagen. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vi har valt ut tre frågeställningar som är vägledande för studien. Här nedan följer frågorna:  

1. Upplever klienten att boendestödet påverkat dennes livslopp på ett positivt eller negativt sätt?  

2. Tycker klienten att boendestödet har bidragit med meningsfull sysselsättning i klientens vardag 

utifrån genomförandeplanen? 

3. Vad är meningsfull sysselsättning för boendestödjaren respektive klienten?  

1.3 Studiens betydelse för det sociala arbetet 
Boendestöd och olika former av samhällsstöd är viktiga områden att studera eftersom samhällets 

utveckling har inneburit förändringar gällande villkor, självbestämmande, integritet och delaktighet 

såväl socialt, politiskt som ekonomiskt. Vi läser programmet ”Socialt arbete med storstadsprofil” och 

anser att beslutandet, uppföljandet och genomförandet gällande olika former av samhällsstöd är ett 

viktigt fenomen att studera om man ska kunna uppnå klientens önskan om att bli självständig. Både 

psykiska och fysiska funktionsnedsättningar har betraktats väldigt olika genom tid och rum. Idag har 

klienter integrerats på ett annat sätt än tidigare, där personer med funktionsnedsättningar väljer att inte ta 

del av det samhällsstöd utan vill helst se sig som vem som helst. En brist på integration idag skulle 

kunna innebära att individer med funktionsnedsättningar som är i behov av hjälp inte vågar ta hjälp utan 

isolerar sig. Socialtjänsten är ett viktigt element för hur individer ska kunna socialisera sig och ta del av 

samhällssystemet. Det sociala arbetet avser att hjälpa många olika människor. Ett av huvudmålen som 

blivande socionomer blir att arbeta för att alla ska känna gemensamhet och tillhörighet. I 1 § 

socialtjänstlagen står bland annat att socialtjänsten ska främja människans ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. 
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1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till en kommun i Stockholms län. Anledning till det valet är att det finns ett 

högt antal personer med psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av samhällsstöd eller 

boendestöd. Vidare har vi avgränsat oss genom att välja ut fyra intervjupersoner; två män och två 

kvinnor i åldrarna 37-60. Samtliga intervjupersoner lider av psykisk funktionsnedsättning.  

I studien avgränsar vi oss till två kvinnliga boendestödjare i åldrarna mellan 29-35. Vidare ställde vi 

kravet att personerna ska ha varit i behov av boendestöd i minst 3 år.  Vi bestämde att avgränsa oss till 

att undersöka klienternas upplevelser av meningsfull sysselsättning och hur boendestödjaren arbetar för 

att skapa aktivitet samt meningsfullhet. 

 

1.5 Studiens disposition   

Härefter presenteras uppsatsens bakgrund. I nästa avsnitt presenteras metodval, urval, analysmetod, 

genomförande, reliabilitet, validitet, förståelse och etiska forskningsprinciper. Metodavsnittet visar vår 

arbetsprocess vad gäller genomförandet av studien och i nästkommande del presenteras den tidigare 

forskningen. Under teoriavsnittet presenteras sedan verksamhetsteorin och olika teoretiska begrepp, och 

i analysen och resultatet presenteras intervjumaterialet som vi analyserat med teori och tidigare 

forskning. Slutligen presenteras en sammanfattning av resultatdelen, förslag på fortsatta studier och 

förbättring av studien. 

 

1.6 Begreppsdefinition 

Här kommer vi att redogöra för de olika centrala begrepp som förekommer under uppsatsens gång. 

Begreppen som vi har valt att beskriva är följande; psykisk funktionsnedsättning, boendestöd och 

boende. Psykiatrireformens uppkomst bidrog till att ansvaret för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar fördelades mellan kommunerna och landstingen. 

Psykisk sjukdom 

Sundgren (2005) menar att sjukdomsbegreppet är omstritt och att de normer som finns i samhället har 

betydelse för vad som anses tillhöra normen. När man är ”sjuk” har man själv en uppfattning om vad 

som är avvikande till skillnad från att ha en ”sjukdom” där man befinner sig i ett tillstånd som fått en 

etikett (Sundgren 2005 s, 2). Utifrån ett kliniskt synsätt kan psykiska sjukdomars förlopp bero på många 

faktorer, exempelvis sociala, psykologiska och/eller biologiska. Hydén (2005) menar däremot att 

begreppet sjukdom är socialt konstruerat oavsett dess kliniska eller biologiska utgångspunkter 

(Sundgren 2005 s, 6). 
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Psykisk funktionsnedsättning 

För människor utanför psykiatrin kan det finnas en otydlighet i vad som skiljer sig mellan begreppen 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Den nationella psykiatrisamordnaren definierar 

psykisk funktionsnedsättning följande; ”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har 

väsentliga svårigheter med att utför aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har 

funnits eller kan ta antas att komma att bestå under längre tidpunkt. Svårigheterna skall vara en 

konsekvens av psykisk” Davidsson 2007 s, 45). Enligt socialtjänsten (2010) är psykisk och fysisk 

funktionsnedsättning en försämrad funktionsförmåga. Den försämrade funktionsförmågan kan 

uppkomma i resultatet av besvär eller till följd av medfödd skada. Ibland kan sådana sjukdomar vara 

varaktiga eller tillfälliga. Lagen om stöd och service (LSS) är till för att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar ska uppleva ökad meningsfullhet och känna sig aktiva i vardagen 

(Socialstyrelsen rapport 2010:10).  

Boende  

Eget boende innebär att individen har ett hem där mat, förflyttningar och sociala möten kommer 

samman. Hemmet räknas som individens privata liv och fysiska rum. Möblerna och tingen i hemmet 

kan symbolisera individen som person. I stort sett symboliserar tingen i hemmet människan. För 

personer som lider av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning är det inte enkelt utifrån kommunalt 

perspektiv att dessa personer lever ensam i ett boende. Däremot erbjuder kommunen hemtjänst, 

kontaktperson eller boendestöd som en slags kontroll för att se om målgrupp kan klara av att bo i ett 

eget boende (Andersson 2005, s 72, 73). 

Boendestöd 

För personer som arbetar med boendestöd kan det vara befängt att i vägledning tala om vad begreppet 

boendestöd är. Socialstyrelsen (2010) menar att man kan tänka utifrån att man som boendestödjare 

arbetar i någon annans hem samtidigt som fokus ligger på att brukaren och boendestödjaren ska komma 

fram till hur personen vill att boendestödet ska ges (Socialstyrelsen 2010 s, 62). Andersson (2005) 

definierar boendestöd på följande sätt; ” Boendestöd är en form av bistånd enligt socialtjänstlagen (4 

kap 1§) och kan beskrivas som en praktisk och social stödinsats med syfte att ”… stärka den enskildes 

identitet och praktiska förmåga att hantera vardagen, såväl inom som utanför bostaden”. (Stockholms 

stads riktlinje) I samband med psykiatrireformens genomförande betonades vikten av att kommunerna 

inrättar boendestödteam för att underlätta för människor med svåra psykiska störningar att bo hemma.” 

(Andersson 2005 s, 65). För människor med psykiska funktionshinder finns det ett behov att få stöd och 

hjälp med att tydliggöra en struktur i vardagen samt öka deltagandet i vardagliga aktiviteter som skapar 

meningsfullhet för individen. 
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2. Historisk bakgrund 

I kapitlet presenteras en beskrivning av den historiska utveckling som skett inom psykiatriområdet och 

hur boendesituationen såg ut på 1900-talet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare 

ges en beskrivning av hur boendestödet ser ut idag och hur boendestödjarna arbetar för att hjälpa till 

med att tillgodose behoven hos personer med psykiska funktionshinder. 

2.1 Avinstitutionaliseringen 

Från mitten av 1800-talet var mentalsjukhus den vanligaste miljön för behandling av personer med 

psykiska funktionsnedsättningar.  Mentalsjukhusen erbjöd endast det nödvändigaste för att personer med 

psykiska funktionshinder skulle överleva och boendet var det grundläggande behovet som 

tillfredsställdes. Sjukhusen var belägna långt från stadskärnan, gärna i en lugn miljö ute på landet. Det 

medförde en stark känsla av isolering framför allt när sjukhusen var självförsörjande.  Livet på 

mentalsjukhus var för många patienter karaktäriserat av privat boendeyta, brist på frihet, uniformitet och 

höga rutiner (Brunt 2014 s, 99-100). 

Den psykiatriska vården i Sverige har sedan 1920- talet baserats på mentalsjukhus och mitten på 1960 

talet låg siffran på slutenvårdsplatser runt ca 35000 patienter, något som har stigit radikalt från 1860 när 

det endast fanns cirka 1000 patientplatser (Markström 2014 s, 50). Det var först i början av 1970- talet 

som avvecklingen av mentalsjukhusen startade. Det finns flera faktorer till det både kliniska, 

ekonomiska och humanitära anledningar. De kliniska faktorerna handlade om en utveckling av 

mediciner. Med hjälp av medicinering kunde patienternas symtom dämpas och därmed minskade det 

hinder som fanns i arbetet med att återförena personer från metalsjukhus tillbaka ut i samhället. De 

ekonomiska anledningar var att man såg möjligheter till att göra höga besparingar genom att avveckla 

kostsamma mentalsjukhus där många personer arbetade. Avinstitutionaliseringen är starkt kopplad till 

den utveckling som skett av samhällsbaserade boendeformer. Minskade av institutionsmiljöerna och 

utvecklande av stödinsatser har bidragit till mer humanitära alternativ för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar (Brunt 2014 s, 100). 

Trots den tröghet i avvecklandet av mentalsjukhus och utvecklandet av nya stödinsatser har det inneburit 

stora framsteg för psykiatrireformen. Nedläggningen av mentalsjukhusen har bidragit till att 

öppenvården inom psykiatrin har utvecklats, stöd har utökats för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, det har uppkommit bättre metoder för rehabilitering, anpassade boendelösningar 

samt sysselsättning och arbete utanför institutionella arrangemang (Markström (2014 s, 50).  
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2.2 Psykiatrireformens utveckling  

Den grundläggande tanken med att utveckla den öppna vården och utöka boendeformerna för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar var att kunna få behandling och stöd i hemmet. Under hela 1970 – 

1980-talet har ansvarsfrågan ständigt varit närvarande. När det stora institutionerna började försvinna 

började det diskuteras kring vilken organisation som skulle ansvara för sociala insatser. Psykiatrin och 

socialtjänstens stödinsatser var båda begränsade samtidigt som det fanns oklarheter gällande 

kommunens lagstiftning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personalen inom kommunen 

saknade både kunskap och ekonomiska resurser vilket till slut gjorde situationen ohållbar 

(Socialstyrelsen 2005 s, 18) Det var först då som psykiatriutredningen tillsattes (Markström 2014 s, 53).  

Psykiatrireformens grundtanke var att personer med psykiska funktionsnedsättningar skulle behandlas 

och få stöd ute i samhället i den utsträckning som fungerade. Psykiatrireformens övergripande syfte var 

att förbättra psykiatriområdet och ge förslag till återgärder gällande organisering och ansvarsfördelning. 

Återgärderna skulle syfta till att öka möjligheterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar att 

delta i samhället samt deras sociala förhållanden (Hydén 1995 s, 145). Regeringen försökte förtydliga 

kommunernas ansvar för personer med psykiska funktionsnedsättningar gällande insatser som rör 

sysselsättning och boende genom att införa ett kommunalt betalningsansvar för långtidsinskrivna 

patienter med psykiatrisk vård (Andersson 2005 s, 50). Insatsen tillfördes för att stärka och bygga upp 

verksamheter gällande boende och boendestöd.  Utöver det kom ett tillägg i socialtjänstlagen där 

regeringen fastslog att kommunen skulle planera stöd och insatser tillsammans med andra aktörer 

gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 1980:620). För att kommunernas 

förändringsarbete skulle komma igång erbjöds ett statligt stimulansbidrag. När psykiatrireformen 

tillträdde 1995 skulle kommunerna ansvara för att minska de konsekvenser som långvariga psykiska 

problem kan ge och förbättra sociala insatser samtidigt som landstinget fick i uppdrag att sköta 

psykiatrisk behandling (Markström 2014 s, 53).  

Psykiatriutredningens avsikt är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till 

eget boende. Stödinsatserna som kommunerna erbjuder ska vara individanpassade och utformade efter 

behov och resurser. Insatser som är individuellt anpassade är en förutsättning för att personer ska känna 

att de kan påverka och vara med i utvecklingen. Det stöd som har utformats för personer med psykiska 

funktionshinder har däremot inte varit tillräckligt - rapporten tyder på att insatser i boendemiljön inte är 

behovsanpassat (Socialstyrelsen 2005 s, 20). 
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2.3 Boendestöd 

Boendestöd är en insats som har vuxit fram i samband med psykiatrireformen för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. I den nationella psykiatrisamordningen noterade man att boendestöd som insats 

särskilde sig från en ordinarie hemtjänst (Socialstyrelsen 2010 s, 62). Socialstyrelsens definition av 

boendestöd lyder följande ”Bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda 

målgrupper i eget boende” (Socialstyrelsen 2010 s, 62).  I lagstiftningen nämns däremot inte 

boendestöd som en särskild insats och har ingen allmän betydelse (SOU 2008:77).  

Kommunernas stöd gällande personer med psykiska funktionshinder styrs av socialtjänstlagen 

(Socialstyrelsen 2010 s, 31). I 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen framkommer det däremot följande: ” Den 

som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd 

av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” (SFS 2001:453). 

Boendestöd är en frivillig insats och kan ansökas om hos en handläggare på kommunen. Därefter har 

sedan boendestödjaren i uppdrag att med hjälp av olika stödinsatser underlätta för den enskilde 

individen att leva som andra samt stötta individen i sitt boende (SFS 2001:453).  

2.4 Hur arbetar boendestödjarna 

I arbetet som boendestödjare möter man personer som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Många 

behöver stöd för att kompensera för de påföljder som uppkommer i samband med en psykisk sjukdom. 

Behoven varierar från enskild person men den vanligaste insatsen sker i personens bostad 

(Socialstyrelsen 2010 s, 26). Många av de vardagliga aktiviteterna sker på automatik, som exempelvis 

duscha eller handla, och kräver ingen större energiförbrukning. För personer med psykiska 

funktionsnedsättningar kan dock den vanliga automatiken slås ut vilket medför att vardagliga sysslor 

blir extremt påfrestande (Bejerholm & Eklund 2014 s, 117). Boendestödet ska planeras i enlighet med 

socialtjänstlagen och genomföras i samförstånd med den enskilde individen. I vissa fall kan det 

förekomma svårigheter mellan klienten och boendestödjaren om vad som egentligen ska göras och hur 

mycket boendestödjaren får träda in i klientens privata hemkrets. För att motverka eventuella problem 

ska socialtjänsten formulera ett biståndsbeslut med exakta uppgifter om vad boendestödjaren ska göra 

(Andersson 2005, s 77). Boendestödjaren har många arbetsuppgifter och erbjuder stöd i form av kontakt 

med närstående, sjukvård, myndigheter. I många fall har brukaren även andra insatser från landstinget 

eller kommunen som boendestödjaren samarbetar med, exempelvis hemtjänst, god man eller 

kontaktperson (Socialstyrelsen 2010 s, 64).  
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I arbetet som boendestödjaren befinner man sig inom tre olika delmoment; på arenan både utanför och i 

hemmet, som hjälp och stöd i vardagen samt vid upprättandet av relationen mellan brukare och 

boendestödjaren. Därmed är det viktigt att boendestödjaren respekterar och har hänsyn för brukarens 

privata hemkrets. Forskaren Göran Lantz beskriver tre begrepp inom boendestödet där boendestödjaren 

bör ha förståelse för brukarens privata hemkrets. Den första sfären innefattar personliga ting, så som 

kläder och dyrbarheter. Den andra sfären innehåller personens personliga omgivning som eget hem. Den 

sista sfären kan ha stor betydelse för klienten men kan på samma gång delas med flera andra personer. 

Det kan vara en social plats (Andersson 2005, s 73).  

Enligt Lantz kan man komma i kontakt med dessa tre sfärer. Som boendestödjare är det vanligt att 

komma i kontakt med intimsfären, du påminner om hygien (duscha) att byta kläder och att raka sig. 

Personen ska i princip ta emot stödet som boendestödjaren erbjuder, det är en slags kontroll utav det 

fysiska och psykiska tillståndet hos klienten (Andersson 2005, s 74).   

 

2.5 Boendestöd i Sverige  

Boendeformerna för personer med psykiska funktionsnedsättningar har framför allt utvecklats efter att 

psykiatrireformen startade år 1995. År 2012 fick ca 18 300 personer boendestöd och 16 400 personer 

hemtjänst. Boendestöd förekommer i alla åldrar men vanligtvis inte hos personer under 20 år. Hemtjänst 

är däremot vanligast i åldern 45-64 år. I socialstyrelsens rapport framkom det att kommunerna hade 

cirka 64 200 personer som var i behov av råd och stöd den 1 oktober 2012. Av dessa 64 200 personer 

beviljades 24 500 personer råd och stöd enligt LSS (den 1 oktober 2012). Sedan år 2006 har andelen 

med insats till stöd och service ökat med 15 % (Socialstyrelsen 2013, s 17). 

Brunt (2014) presenterar två nivåer av boendestöd, den första nivån är stöd i boendet där individen får 

hjälp med vardagsrutiner, utöka socialt umgänge, hjälp att bryta isolering och öka deltagandet av 

aktiviteter utanför hemmet samt stärka det sociala nätverket. Den andra nivån är boendeformer som 

drivs i privat eller kommunal regi där individen bor i egen lägenhet men har ett gemensamt utrymme 

med personalbemanning (Brunt 2014 s, 103). Den personalbemannade strukturen kan se olika ut i varje 

boende och det finns flera beteckningar; kollektivboende, trapphusboende, gruppbostad och 

servicebostad (Brunt 2014 s, 104).  
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3. Metod  

För att studiens syfte ska uppnås har vi valt att utgå från ett kvalitativt perspektiv. Den kvalitativa 

metoden är lämplig att använda vid observationsanteckningar och intervjusamtal. Det kvalitativa 

perspektivet ger möjlighet att studera individens egna tolkningar, upplevelser och erfarenheter utifrån ett 

subjektivt perspektiv (Ahrne & Svensson 2013, s12). Syftet för studien är att få kunskap och förståelse 

för hur klienter upplever boendestödets relevans. För att kunna begripa, studera och tolka informantens 

svar anser vi att den kvalitativa metoden är mest lämplig för studien. Med intervjuer kan kunskap om 

både upplevelser, tankar, känslor och sociala förhållanden samlas in (Ahrne & Svensson 2013, s 36). 

Det finns fördelar och nackdelar vid valet av forskningsmetod. Vi anser själva att en av fördelarna ligger 

i den närhet som skapas vid en intervju, man får möjlighet att ta del av egna upplevelser som för oss 

väger tyngre vid återskapandet av klienters syn och behov av boendestöd. En kvalitativ intervju är 

däremot tidskrävande och resurskrävande, det krävs planering och noga förberedelser av relevanta 

frågor för studien (Halvorsen 1992 s, 131) Även om intervjuer är tidskrävande framför allt i 

bearbetningsprocessen, anser vi att det ger en möjlighet att skapa en gemensamhet till informanten som 

kan utveckla eventuella frågetecken och funderingar kring ämnet. 

 

3.1 Urval 

Forskningsfrågan är avgörande för vilken typ av människor man väljer att intervjua i sin studie. Vid en 

kvalitativ studie är det viktigt att redogöra för eventuell urvalsproblematik och trovärdighet (Ahrne & 

Svensson 2013 s, 42).  Vår studie är avgränsad till att studera fyra personer med psykiska 

funktionsnedsättningar i åldrarna 37-60 år. Vidare avgränsade vi oss till två kvinnliga boendestödjare i 

åldrarna 29-35. Valet av åldersgrupp baseras på att dessa individer uppfyllde kraven på att ha haft 

boendestöd i minst 3 år. Klienterna med boendestöd i minst 3 år har en större erfarenhet av hur det ser 

med behovet av meningsfull aktivitet och boendestöd. Studien syftar även på att studera 

boendestödjarens bild av hur de uppfattar boendestödet. Därför var det relevant för oss att intervjua två 

boendestödjare i kommunen. I genomförandet av olika studier uppkommer i flera fall ekonomiska, 

praktiska och tidsmässiga krav (Halvorsen 1992 s, 95). Vi valde att utgå från ett bekvämlighetsurval, 

urvalet uppkom eftersom vi hade tidsbrist och problem att hitta informanter och verksamheter som var 

villiga att delta i studien. Bekvämlighetsurvalet går ut på att man tar informanter som är lätta att få tag i. 

Genom kontakter kunde vi få tag på fyra informanter och två boendestödjare.  
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3.2 Intervjun  

Efter insamling av kvalitativ data inom det studerade området kan intervjuaren utveckla och tydliggöra 

svaren från informanten för att på olika sätt kunna skapa nya dialoger. Inom forskningsintervju 

diskuteras det för- och nackdelar med olika intervjuformer. Justensen & Mik-Meyer (2011) diskuterar 

tre olika intervjuerformer, ostrukturerade intervjuer, strukturerade intervjuer och semistrukturerade 

intervjuer (s, 46).  Den semistrukturerade intervjun bygger på att intervjuaren skapar en intervjuguide 

där olika huvudfrågor och teman presenteras för att sedan följas av ett utrymme för avvikelser. 

Möjligheten finns för informanterna att ta upp oväntade ämnen som intresserar dem själva. Under den 

semistrukturerade intervjuen ställs samma öppningsfrågor till alla som deltar i projektet även om 

frågorna anpassas utifrån syfte och position. I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade 

frågor för att ge informanten möjlighet att diskutera fritt under intervjun. Den semistrukturerade 

intervjuformen har som mål att få informanterna att fundera kring samma frågor, på så sätt finns det 

möjlighet att ställa fler delfrågor i förhållande till huvudfrågan om otillräckliga svar ges (Justensen & 

Mik-Meyer 2011 s, 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leila 29år 
Boendestödjare i 

mellan 5-10år 

Melinda 35år 
Boendestödjare i 

mellan 5-10år 

• Per 37år  
• Ensamstående 
• Lider av psykiskt 

funktionshinder 
(depression)  

• Leo 58år  
• Ensamstående 
• Lider av psykisk 

funktionsnedsättning 
(depression) 

• Lisa 46år  
• Bor med sin dotter 
• Lider av psykiskt och 

fysiskt 
funktionsnedsättning 

• Linda 60år  
• Ensamstående 
• Psykiskt och fysisk 

funktionsnedsättning 



11 
 

Intervjuerna genomfördes i Stockholms län. Två av informanterna ville bli intervjuade i sin egen bostad, 

de resterande två ville bli intervjuad inom verksamheten. Vi ville att intervjuerna skulle ske på en 

neutral plats och tillät därför informanterna att välja en plats som de kände sig bekväma med. De två 

informanter som valde att ha intervjun inom verksamheten befann sig i ett enskilt rum med stängda 

dörrar. Det andra två informanterna befann sig i sin lägenhet. Intervjuerna med de två boendestödjarna 

skedde i ett avskilt rum på verksamheten. Innan intervjun fick informanterna och boendestödjarna 

möjlighet att läsa ett informationsblad för att få en förståelse om området och därefter uppgavs etiska 

aspekter. Under intervjun spelade vi in samtalen med en diktafon och utöver gjordes det anteckningar. 

Vid en intervju finns det en mängd faktorer som kan påverka hur en informant uppfattar karaktärsgrad, 

ålder och plats. Där av är det viktigt att tänka på att en plats kan vara avgörande för hur informanten 

kommer känna och uttrycka sin identitet (Ahrne & Svensson 2013 s, 45). Intervjuerna med det fyra 

informanterna och det två boendestödjarna skedde i ca 40 min. För att kunna analysera vårt empiriska 

material genomfördes en transkribering där studiens data, det så kallade ljudet, överförs till papper 

(Ahrne & Svensson 2011 s, 25).  

 

3.3 Intervjuguide 

Forskare är eniga om att man under något stadie kommer att behöva använda sig av en intervjuguide. 

Det finns inga tydliga riktlinjer men diskussionen rör sig om teknik och formalisering. Innan man börjar 

är det viktigt att bestämma sig för vad man vill undersöka och vilka redskap som behövs under olika 

stadier i studien. Anne Ryen (2004) menar att för att kunna genomföra studien behövs det struktur. I 

vilken grad man behöver strukturera beror på forskningsfrågor och urvalskriterier (Ryen, 2004 s, 44). 

Vi valde att använda oss av en intervjuguide för att få fram en förhandstruktur i intervjuerna. Utifrån 

intervjuguiden utformades fyra olika teman i resultatet; bakgrundsuppgifter om klienten, klientens 

beskrivning av vardaglig aktivitet och meningsfull sysselsättning, beskrivning av relation till 

boendestödjaren och boendestödets verksamhet samt boendestödjarens perspektiv på meningsfull 

sysselsättning. Utöver det skapades även frågor kring ämnet.  Den första interjudelen bestod av frågor 

som rör ålder, kön, civilstånd, typ av funktionsnedsättning samt sysselsättning i vardagen. Vidare 

presenterades frågor kring meningsfull sysselsättning och behovet av boendestöd. Slutligen behandlades 

frågor gällande hur klienten och boendestödjaren själva upplever meningsfull sysselsättning, om 

boendestödet har gjort dagen mer meningsfull, bidragit till mer aktivitet och om klienten känner att 

boendestödet har en stor funktion i vardagslivet. (se bilaga 1 & bilaga 2).  
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I intervjuguiden skapade vi frågor som var anpassade till det syfte vi ämnat studera. Genom stöd från 

intervjuguiden uteslöts överflödig information och endast de data som intresserade oss samlades in. 

Under intervjun med det två boendestödjarna och de fyra klienterna hade vi våra tre frågeställningar i 

åtanke tillsammans med intervjuguiden för att inte missa betydelsefull information.  

3.4 Induktiv och deduktiv metod 
Tim May (2013) menar att vi under vår forskningsprocess ägnar oss åt datainsamling eller empiriskt 

arbete som organiserar eller genererar våra teorier och på så sätt gör att vi kan förklara det fenomen vi 

undersöker i studien. Här kommer vi att presentera den induktiva respektive deduktiva metoden och 

vilken typ av metod vi valt. För att kunna skapa sig förståelse och kunna tolka våra observationer finns 

det två tillvägagångsätt. May (2013) menar att man kan göra studier utifrån ett materialdrivet (induktiv) 

eller teoridrivet (deduktiv) förhållningssätt (May, 2013 s, 44). Det deduktiva förhållningssättet handlar 

snarare om att testa styrkan i olika teorier, på så sätt blir teorin styrande vid insamlandet av data. 

Induktion innefattar att man studerar en speciell aspekt inom det sociala livet, utifrån den aspekten 

skapas teorierna utifrån empiriska fakta. Det induktiva förhållningssättet innebär att det empiriska 

materialet uppkommer före studiens teori (May, 2013 s, 44).   

 

I vår studie använde vi oss av den induktiva metoden eftersom vi inte hade några teorier i åtanke i 

början när vi startade vår forskningsprocess. Teorierna började studeras först efter insamling av 

materialet. Det insamlade materialet gav oss en bild av hur klienter uppfattar behovet av boendestödet, 

det vill säga som en viktig aktivitet för en fungerande vardag. Vidare presenteras klienternas upplevelse 

och tankar kring meningsfull sysselsättning i motsättning till vad boendestödjaren anser vara 

meningsfull sysselsättning. När empirin skapats försökte vi med hjälp av verksamhetsteorin och tidigare 

forskning att skapa en förståelse för hur klienterna ser på boendestödet, upplever svårigheter och hur 

olika verksamheter har påverkan på människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.  

Verksamhetsteorin påvisar hur vardagen består av olika verksamheter som påverkar och avlöser 

varandra. Genom olika verksamheter kan personers förmågor utvecklas och behov tillfredsställas. Olika 

verksamheter erbjuder olika saker och kan vara mer eller mindre krävande. Verksamhetsteorin tycks 

vara väsentlig för att kunna förstå det empiriska materialet.  
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3.5 Validitet och reliabilitetet 

Vid alla typer av studier, både kvantitativa och kvalitativa, är det viktigt att ta hänsyn till reliabilitet och 

validitet. Begreppet reliabilitet innebär en slags tillförlitlighet, mätningen ska vara stabil och korrekt 

gjorda (Thurén 1997 s, 22).  Det innebär att resultaten för undersökningen bör kunna upprepas vid en 

annan undersökning. Trost (2010) menar att situationen ska se likadana förhållanden ska finnas för 

intervjupersonerna. Med det menas att forskaren framställt samma frågor till samtliga intervjupersoner, 

att situationen och förhållandena ser likadana ut och att intervjuaren ställer frågor på samma sätt.  

 

Trost (2010) diskuterar vidare kring begreppet validitet.  Traditionellt sätt menar man att 

validitetsbegreppet innefattar giltighet. Det innebär att en fråga eller ett instrument skall mäta det som 

det avser att mäta. Vid kvalitativa intervjuer strävar forskaren vanligtvis efter att få veta hur 

intervjupersonen uppfattar företeelser eller ord i ett sammanhang. Genom att kunna komma åt hur och 

vad intervjupersonerna menar kan forskaren få en förståelse till ämnet som studeras.  

I studien har vi valt att ställa samma frågor till alla intervjupersoner. Tanken var att skapa tydliga 

intervjufrågor som var kopplade till studiens frågeställningar på så sätt har vi strävat efter att mäta det 

som studien var avsedd att mäta. Vi valde att använda oss av teman för att förstärka reliabiliteten.  

Studien strävar efter att försöka förstå hur våra fyra klienter och sex boendestödjare upplever 

boendestöd och meningsfull sysselsättning utifrån klientens och boendestödjarens perspektiv.  För att 

försöka skapa och uppnå en förståelse valde vi att utgå från en intervjuguide och ett intervjublad.  

Efter transkribering av intervjuerna har vi jämfört och analyserat materialet för att kunna se om frågorna 

behandlar studiens område och om intervjupersonerna förstått frågorna på liknande sätt.   

 

3.6 Etik inom forskningen 

Forskning är betydelsefullt för samhällets och individers utveckling. Det är därför viktigt att samhällets 

medlemmar ställer krav på att forskningen upprätthåller en hög nivå och att väsentliga frågor lyfts 

framför vidare forskning. Det kravet kallas forskningskravet och innebär att metoder behöver fördjupas 

och utvecklas samtidigt som kunskaper utvecklas. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar ytterligare ett krav, nämligen individsskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s, 5). Individer har olika berättigade krav på att det inte får utsättas för fysisk 

eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Forskningskravet och individskyddskravet måste 

ständigt vägas mot varandra inför vetenskapliga undersökningar eftersom de båda väger tungt.  
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Vetenskapsrådet (2002) menar att det är oetiskt att inte studera faktorer gällande människans hälsa och 

livsvillkor, för att människor ska kunna utnyttja resurser på ett rikare sätt. Exempel på ett sådant område 

kan vara samband mellan fysiska och psykiska störningar och arbetsmiljöfaktorer (vetenskapsrådet 2002 

s, 5). I vårt fall är individskyddskravet den främsta utgångspunkten för studiens forskningsetiska 

aspekter. Forskningsetiska principer har som syfte att skapa normer för förhållandet mellan 

undersökningsdeltagare och forskaren.  

 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra grundläggande krav som bör upprätthållas vid påbörjad studie. 

Det fyra allmänna huvudkraven kallas nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Det första kravet som presenteras är informationskravet, vilket innebär att 

forskaren ska presentera studiens syfte till de berörda deltagarna i undersökningen.  Utifrån regel 

nummer ett ska forskaren uppge villkor för deltagandet och informanterna om deras uppgift i projektet 

och hur det kommer genomföras. Forskaren ska även informera om frivilligt deltagande och möjligheten 

att kunna avbryta medverkandet i undersökningen (vetenskapsrådet 2002 s, 7). Krav nummer två kallas 

samtyckeskravet, det innebär att forskaren ska erhålla samtycke från undersökningsdeltagaren, 

uppgiftslämnaren eller föräldrar om den undersökta är under 15 år. Samtyckeskravet innefattar även att 

deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen (vetenskapsrådet 2002 s, 8). 

 Det tredje kravet presenteras som nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter som samlats in i 

forskningssyfte från enskilda inte får utlånas eller användas för icke vetenskapliga syften. Med andra 

ord får alla data som samlats in under studien får endast användas i forskningssyfte (vetenskapsrådet 

2002 s, 14).  

 

Vidare presenteras konfidentialitetskravet, som har ett samband till sekretess och offentlighet. 

Utgångspunkten för vad som är etiskt känsligt kan variera i samhället men meningen är att efterlevande 

och berörda inte ska uppfatta något som kränkande eller obehagligt. Konfidentialitetskravet innefattar 

att alla uppgifter är konfidentiella och personuppgifter ska förvaras säkert så att obehöriga inte får 

tillträde till dem (Vetenskapsrådet 2002 s, 12). Under studiens gång har vi tagit alla de fyra 

forskningsetiska principerna i beaktande. Vi har tagit hänsyn till framför allt individsskyddskravet, men 

även forskningskravet för att studien ska kunna upprätthålla en hög kvalitet och för att vidare forskning 

ska kunna utveckla väsentliga frågor inom andra forskningsområden. I hänsyn till individskyddskravet 

har vi presenterat studiens syfte och genomförande av intervjuerför aktuella deltagare i studien och våra 

sex intervjupersoner. Innan påbörjad intervju frågade vi om tillstånd att få spela in intervjuerna med en 

diktafon. Genom inspelningsmöjlighet fick vi ett större utrymme för att kunna säkerställa det som sagts 

och fokusera mindre på att anteckna.  
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Alla informanter godkände och samtyckte till inspelandet av intervjuerna. Det fick ytterligare 

information om att det inte skulle finnas tillträde till deras personuppgifter eller aktuella namn. Utifrån 

forskningskraven valde vi senare att skapa ett fingerat namn till alla intervjupersoner för att skydda 

deras namn och identiteter. Innan påbörjad intervju fick de sex intervjupersonerna möjlighet att ta del av 

ett informationsblad, där studiens syfte, tillvägagångssätt och genomförande presenterades. På så sätt 

fick intervjupersonerna en djupare förståelse för hur studien skulle gå till. För att uppfylla 

nyttjandekravet, har all data som samlats in för studiens undersökning raderats efter uppsatsen blivit 

godkänd. 

 

3.7 Förståelse  

Förståelse och förförståelse är centrala begrepp inom forskning. Vid skapandet av uppsats kan det vara 

väsentligt att ta hänsyn till förförståelsen. Thuren (1997) menar att människan uppfattar verkligheten 

utifrån andra aspekter än våra sinnen. Det som flertal gånger tycks vara ett sinnesintryck innehåller 

snarare någon slags tolkning (Thuren 1997 s, 53). Thuren (1997) presenterar ett flertal exempel på olika 

processer i vardagslivet utifrån tankar, förförståelse och upplevelser (Thuren 1997 s, 59). I flera fall kan 

det konstateras att förförståelsen bidrar till att tolka omvärlden samtidigt som den kan leda oss fel och 

skapa otydligheter. Det tycks med andra ord ske ett växelspel mellan erfarenhet och förförståelse, när 

förkunskap samtidigt som en felaktig förförståelse kan utvecklas till fördomar (Thuren 1997 s, 60). 

Thuren (1997) menar att samtidigt som förförståelsen kan leda till problem bör man inte bortse från det 

faktum att vi inte skulle kunna förstå något alls utan förförståelsen (Thuren 1997 s, 58). När det 

konstaterats att människan socialiserats in i ett specifikt samhälle och därmed erhållit en förförståelse 

inom sin kultur är vi medvetna om att vår studie kommer påverkas av det förkunskaper som vi samlat på 

oss under vår tid som studenter. Vi har också en förförståelse gällande det sociala arbetet. Det innebär 

att vi sedan tidigare vet att det sociala arbetet innefattar hög sekretess och att det kunde bli svårt att få 

tag på klienter och boendestödjare, samtidigt som det kan vara jobbigt för intervjupersonerna att återge 

deras historier om att leva med psykiska och fysiska funktionshinder i samhället.  Vid intervjutillfällena 

har vi försökt bortse från egen förförståelse och våra åsikter och istället försökt hålla oss öppna för hur 

informanterna presenterar deras upplevelser och erfarenheter. 



16 
 

4. Tidigare forskning  

Under kapitlet presenteras tidigare forskning som vi anser ligga nära studiens syfte. Den tidigare 

forskningen baseras på två avhandlingar som bland annat avser att behandla hur personer med psykiska 

funktionsnedsättningar ser på meningsfullsysselsättning, arbete och aktiviteter.  

 

4.1 Arbete meningsfullsysselsättning och aktivitet 

Leufstadius (2008)  hävdar att deltagandet i sociala nätverk och arbete är viktigt för individer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Om individen upplever att det finns en balans mellan de dagliga 

aktiviteterna kan det bidra till ett ökat välbefinnande. För personer med långvarig psykisk sjukdom har 

man ofta svårt att engagera sig eftersom det medför att individen måste hantera och leva med olika 

känslor och symtom dessutom tillkommer medicinska biverkningar för många. Individens psykiska 

sjukdomstillstånd medför att det kan bli konsekvenser i utvecklandet av att kunna utföra dagliga 

aktiviteter eller delta i arbete (Leufstadius 2008 s, 60).   

Forskning visar att förekomsten av vänner och familj är kopplat till ett bättre välmående och en ökad 

sysselsättning inom verksamheter. Det finns ett flertal faktorer som påverkar individens möjlighet att 

kunna delta i önskade aktiviteter utifrån individens miljö och kompetensförmåga. Trots det finns det en 

problematik för många av individerna med psykiska funktionshinder, s exempelvis bipolär sjukdom och 

schizofreni, eftersom de ofta har svårt att behålla relationer och kontakter med familj och vänner 

(Leufstadius 2008 s, 60). Det kan resultera i att individens sociala nätverk minskar och blir allt mer 

isolerad från samhället (Leufstadius 2008 s, 60). 

Leufstadius (2008) ställer grundläggande frågor om välbefinnande, upplevd meningsfullhet i dagliga 

aktiviteter och hälsa. Vidare undersöks daglig aktivitet i form av tidsanvändning och hur det kan vara 

relaterat till välbefinnande och hälsa. Författaren undersöker i sin studie 12 personer med PMI och deras 

syn på uppfylld meningsfullhet i arbete (Leufstadius 2008 s, 28). I studiens första del ställdes 

intervjufrågor gällande vilka aktiviter som personen gjorde under föregående dygn, tidpunkt och 

huruvida aktiveten ansågs vara meningsfull. Vidare fick personerna frågor om social interaktion, 

livskvalitet, känsla av kontroll och uppskattad hälsa. I studiens (IV-III) ställdes samma frågor fast där 

var urvalskriteriet att personen skulle arbeta minst 25 % i veckan.  



17 
 

Leufstadius (2008) kommer fram till att personer med schizofreni löper tre gånger så stor risk att 

spendera lite tid kring dagliga aktiviteter till skillnad från dem med bipolär diagnos eller 

depressionssjukdomar. Känslor och symtom som ångest, desorientering i tid och rum och ångest är de 

symtom som orsakade en hög risk för obalans och frånvarande av daglig aktivitet (Leufstadius 2008 s, 

62). Vidare konstateras att personer som spenderar mycket tid kring aktivitet inom dagliga verksamheter 

upplever en högre grad av socialisering och kontroll över sitt liv. Leaufstadius (2008) belyser att det 

framkom i intervjuerna att samtliga intervjupersoner som ägnade sig åt personlig vård, fritid och skötsel 

upplevde en högre grad av välbefinnande tillskillnad från de som sov stora delar av dygnet (Leufstadius 

2008 s, 61). 

Vidare hävdar Leufstadius (2008) att det är svårt för personer som är aktiva under natten att skapa ett 

socialt nätverk och behålla kontakter (Leufstadius 2008 s, 61-62).  Att inte sova bort hela dagen har stor 

betydelse för huruvida individen kan klara av att delta i aktiviteter. Vidare belyser Leufstadius (2008) att 

arbete och studier är faktorer som bidrar till upplevd meningsfullhet och som bidrar till bättre 

välbefinnande och stimulans bland personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom arbete och 

sociala möten utvecklas individens självkänsla och förmåga att uppleva meningsfullhet. Författaren 

presenterar fem huvudsakliga teman; att njuta och ha roligt, att ha projekt över tid, rutiner och 

sysselsättning samt möjlighet till egenvård. Samtliga intervjupersoner menar att det har stor betydelse 

för hur meningsfullhet uppfylls och att det hade lika stor betydelse oavsett om man hade få/inga 

aktiviteter under sin vecka, daglig struktur med arbete eller kommunal daglig verksamhet.  

Leufstadius (2008) studie tar upp andra aspekter som har betydelse för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, exempelvis; kunna bidra med meningsfullhet till vänner, husdjur eller ett socialt 

liv. För många personer innebär meningsfullhet att våga bryta sin isolering och interagera med andra 

människor. Deltagandet av fysiska aktiviteter sägs motverka stresstillstånd och depression hos personer 

med psykiska funktionsnedsättningar (Leufstadius 2008 s, 62). Denna studie är relevant eftersom vi 

undersöker hur personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever stöd och hjälp från boendestöd 

som insats och hur deltagandet av aktiviteter tillsammans med boendestödjaren kan medför en struktur 

och balans i livet.  
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4.2 Boendestöd och vardagsliv  

Syftet med Gunnel Anderssons (2009) avhandling är att förstå hur tillvaron för människor med psykiska 

funktionsnedsättningar upplevs med ett fokus på den delen av vardagen som utgörs av boendestöd 

(Andersson 2009 s, 14).  

Anderssons (2009) uppmärksammar att det skett en tydlig förändring gällande livsvillkor för personer 

med psykiska funktionshinder. Samhället har utvecklat nya former av boende och stödinsatser. Personer 

med psykiska funktionsnedsättningar har möjlighet att bo i eget boende med stöd från socialtjänsten. 

Trots att personer med psykiska funktionsnedsättningar numera bor i eget boende och befinner sig ute i 

samhället finns det stora kunskapsluckor om socialtjänstens stöd och hur vardagslivet ser ut för dessa 

personer. Andersson (2009) menar att vardagslivet för personer med psykiska funktionsnedsättningar är 

påverkat av såväl sociala som materiella och fysiska omständigheter. Boendestödet bör inte ses som en 

isolerande företeelse till resten av individens omvärld. För personer med boendestöd kan det sociala 

förhållandet med boendestödjaren ses som en viktig del för individens möjlighet att känna sig delaktig i 

samhälle t(Andersson 2009 s, 13). 

Andersson (2009) har studerat vardagen och det sociala livet för 17 funktionshindrade personer som har 

egen bostad och erhåller boendestöd. I studien utfördes observationer, analysering av dagböcker samt 

intervjuer där syftet var att studera vardagsliv på en individnivå (Andersson 2009 s, 14). På så sätt 

synliggörs politiska, ekonomiska och sociala omständigheter i samhället. I studien görs fyra 

vardagslivskategorier där de olika vardagsvillkoren inbegriper huruvida man deltar i 

samhällsorganiserade verksamheter eller sitter hemma, vad man befinner sig och vad man gör under 

vardagen samt om man umgås med andra eller lever ensam (Andersson 2009 s, 16). Vidare kartlägger 

hon att vardagsperspektivet kan lyfta blicken mot de strukturer där vardagslivet formas och utspelar sig 

(Andersson 2009 s, 14).  I enlighet med Andersson (2009) fokuserar vi på att lyfta fram 

intervjuobjektens egen syn och upplevelse på boendestödets betydelse för vardagen och hur 

sysselsättning och aktivet kan bidra till meningsfullhet.  

Andersson (2009) visar att det finns en problematik kring definitionen av socialt nätverk. Forskning har 

sedan långt tillbaka försökt identifiera vad socialt stöd har för betydelse för mänskliga relationer i 

förhållandet till välbefinnande och hälsa. En definition som har fått genomslag är indelningen i 

instrumentellt (praktisk hjälp, bistånd och tid) emotionellt (omsorg, tillit och närhet) samt vägledande 

och informativt stöd (rådgivning och information) (Andersson 2009 s, 27).  
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Här menas att man ska betrakta socialt stöd och sociala relationer som ändamålsenligt och att det fyller 

en funktion genom sökkategorierna. Synsättet har däremot fått kritik bland annat för att det funnits 

problem att mäta hälsa och välbefinnande. Andersson (2009) menar att det sociala utbytet inte enbart 

kan kopplas till socialt stöd utan även andra processer som påverkar individens handlingar som 

exempelvis tankar och känslor (Andersson 2009 s, 28).  

Andersson (2009) diskuterar vidare kring dilemmat om sociala relationer. För personer med psykiska 

funktionsnedsättningar kan boendestödjaren vara den enda människan som individen träffar. Att en 

människa får stöd i vardagen med både tekniska och sociala färdigheter kan ses som en god tanke men 

att öka individens sociala nätverk och öka individens praktiska sidor är inte samma sak. I studien 

framkommer det att personer upplever att de befinner sig i otillfredsställande relationer där man upplevt 

brister i boendestödet (Andersson 2009 s, 261). Samtidigt som boendestödjaren ska stötta personen och 

vidhålla en god relation uppkommer det konsekvenser i relationens betydelse. Önskvärdheten är att det 

ska finnas en distans mellan personen och boendestödjaren för att individen ska kunna utveckla nya 

relationer, kunna byta boendestödjare samt utveckla förutsättningarna för boendestödet.  

Tidigare forskning visar på att det finns olika relationer som träder fram exempelvis otillfredsställande 

relationen, funktionella och den vänskapsliknande. För personer med psykiska funktionsnedsättningar är 

det viktigt att relationen mellan boendestöd och klient uppfattas som stödjande (Andersson 2009 s, 248). 

I studien kan det konstateras att boendestödjaren har fundamental betydelse för individens skapande av 

sociala sammanhang och upprättande av struktur i vardagen (Andersson 2009 s, 252). Boendestödjaren 

befinner sig på flera arenor och har betydelse för lösningarna av allehanda problem som exempelvis; 

utträttandet av ärenden, skötsel av hemmet och deltagandet i aktiviteter (Andersson 2009 s, 253). 

Boendestödet kan fylla samma funktion oavsett hur vardagslivet ser ut och kan ha olika betydelser 

beroende på hur individens vardagsliv ser ut.  Till skillnad från Leufstadius (2008) och Andersson 

(2009) har vi enbart i vår studie fokuserat på att studera hur klienten och boendestödjaren upplever 

vardagen, aktivitet, arbete och meningsfullsysselsättning. Avsikten har varit att belysa studien framför 

allt utifrån klientens perspektiv. Avslutningsvis kan vi konstatera att boendestödjaren har en viktig 

funktion i individens vardag, vid deltagande av aktiviteter, stärkandet av självkänsla och upplevd 

meningsfullhet. 
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5. Teori 
Vid analysen av intervjumaterialet har vi valt att utgå från verksamhetsteorin (Knutengård 2002). Teorin 

förklarar hur olika verksamheter och människans sysselsättning har en positiv påverkan i ens liv. 

Boendestödet är en insats som beslutas utifrån socialtjänstlagen Målet med insatsen är att den psykiska 

eller fysiska funktionshindrade ska få en så aktivt och meningsfull sysselsättning i vardagen som 

möjligt. Vi har valt att förklara teorin med hjälp av teoretiska begrepp som: socialisering, personlighet 

samt motiv. För att förstärka teorin har använt oss av det salutogenetiska synsättet. 

5.1 Verksamhetsteorin- socialisering, personlighet och motiv 
Knutagård (2002) ger en redogörelse för begreppen; socialisering, personlighet och motiv som står i 

fokus för verksamhetsteorin. Varje verksamhet kan ses som en uppbyggnad av olika handlingar som 

varje individ har möjlighet att påverka och som styr personen mot sitt mål. Begreppet socialisering 

handlar om hur människan beter sig och agerar mellan olika verksamheter samtidigt som de beskriver 

hur individen internaliserar sig i samhället. Knutagård (2002) lägger tonvikt på att människan utvecklas 

genom att socialisera sig och därmed förstärker personen sitt förtroende till den verksamhet som den är 

aktiv inom, att vi är individer som ständigt formas i relation till samhället och dess regler. Människan är 

alltså anpassningsbar och träder in i samhället och dess sociala system. 

 

Knutagård (2002) menar att socialiseringsprocessen är en utvecklingsgång, som hjälper individen att 

forma sin personlighet. Processen innebär att människan ständigt är i behov av solidaritet samt 

behörighet för att delta i verksamheten.  När en person finner samhörighet och gemenskap med andra 

inom verksamheten upprätthålls ett närvarande i socialiseringsprocessen som bidrar till att personens 

behov tillfredställs.  Att skapa förståelse för begreppet socialisering är viktigt eftersom det är en del i 

verksamhetens system.  För att förstå processen måste vi studera människans personlighet och inre 

samverkan (Knutagård 2002, s 79). 

 

Nygren (2002) klarlägger att det finns två verktyg; kvalificering och underkastelse som kan hjälpa oss 

att förstå processen. Man kan se det som att människan är i behov av olika sociala system för att kunna 

överleva i samhället. För att kunna överleva är människan tvungen att underkasta sig de regler och 

normer som kan uppträda i systemet för att tillfredsställa sina behov (Knutagård 2002 s, 80-81).  Som 

exempel: personer som arbetar inom socialtjänsten kommer ibland i kontakt med barn vars föräldrar 

lider av alkohol eller drogmissbruk. Föräldrarna kan ha svårt att klara av att ta hand om sitt barn 

eftersom de själva står i centrum. I det läget tar ofta barnet det vuxna ansvaret och blir ”förälder” åt sina 

föräldrar.  Processen uppkommer genom kvalificering och underkastelse vilket tvingar barnet att 
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anpassa sig till situationen för att överleva. Här blir det tydligt att individen utvecklar sin identitet och 

personlighet och att man anpassar sig till andra människor som tillhör verksamheten i systemet.  

 

Knutagård (2002) diskuterar vidare om begreppet personlighet som har en stark koppling till de 

kollektiva processerna. Det är i samverkan mellan samhället, gruppen och individen som människans 

känslomässiga och intellektuella förmåga utvecklas (Knutagård 2002 s, 84). För att förstå den har flera 

verktyg framställts; gemenskap, samhörighet, kvalificering och underkastelse. Vygotskijs (2002) menar 

att den mänskliga utveckling kommer från den kulturella utveckling vilket innebär att människan under 

lång tid haft makt över sitt eget beteende och att personens ”jag” stärks vid deltagandet av aktiviteter.  

Att vara medveten om sin själsliga roll hjälper individen att förstå och forma sitt liv. Knutagård (2002) 

menar att det är först genom deltagande i någon form av verksamhet som personen utvecklar och stärker 

sin personlighet och självkänsla. För att hitta sitt ”Jag” krävs det sociala utbyten och relationer som 

bidrar till nya regler och utmaningar. Det kan ske på många olika arenor exempelvis; på arbetsplatsen, 

inom familjen eller på skolan (Knutagård 2002 s, 84). 

 

Knutagård (2002) redogör att det finns skillnader mellan personlighetsutvecklingen, 

socialiseringsprocessen och individualiseringsprocessen.  För att förklara det hela presenteras ett 

exempel; Det lilla barnet som leker på dagis tar del av samhället genom att delta i olika lekar på rasten, 

det vill säga socialiserar sig.  Genom att barnet leker egna lekar utvecklas och formas en egen unik 

person eftersom ingen annan deltagit i samma aktivitet. Det innebär att socialiseringsprocessen bidrar 

till att individen formar sin personlighet. Knutengård (2002) uttrycker att samspelet mellan dem sker på 

olika verksamhets arenor inom nöjen, kultur, skola, arbete, fritid och vänner. Hur stor betydelse 

arenorna har för den enskilde person varierar men det är något som fortsätter att ske hela livet 

Knutagård 2002 s, 85-86). 

 

Knutagård (2002) tydliggör att verksamheten är uppbyggd på handlingar som är inriktade på specifika 

mål. Med det kan man urskilja att det är behoven som styr hur verksamheten kommer igång samtidigt 

som det är motivet som ger verksamheten dess mening.  
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Begreppet motiv kan förklaras genom följande;  

 

”En förbipasserande man frågade den förste stenhuggaren vad han gjorde och fick till svar under stön: 

”Jag knackar sten. Sen frågade han den andre stenhuggaren, som med ett leende sa: ”Jag knackar sten, 

för att jag är med och bygger en katedral” (Knutagård 2002:117).   

 

Vi ser här att de två personerna hade unika svar till den förbipasserande människan. Den första 

människan utförde sitt jobb bara ”för att” medan den andra människan kände en slags samhörighet och 

mening med sitt jobb. Inom motiv särskiljer man på två saker nämligen motiv och motivation 

(Knutagård 2002 s, 117). Det innebär att det är individens motiv exempelvis; skoluppgift som kommer 

att påverka individens motivation till att utföra uppgiften och motivationen kommer i sin tur att avgöra i 

vilken fart individen kommer att dras till målet i verksamheten.  Motivet kommer att skapa en känsla av 

meningsfullhet hos individen samtidigt som behovet kommer att vara avgörande för att människan 

deltar i verksamheten och följer sina mål. Det kan förklaras genom att det finns vissa människor som 

utgör ett jobb i verksamheten för att tjäna pengar medan andra människor gör det för att känna en 

mening och nytta i livet.  

 

Knutagård (2002) förklarar att det är individens individuella behov som tvingar oss att delta i aktiviteter 

och verksamheter. Människan är tvungen att delta i olika sociala system i samhället för att överleva. Det 

kan medföra att personen tänker på att endast tillfredsställa sina egna behov (Knutagård (2002 s, 119).  I 

samband med detta finns det en risk att om individen saknar motiv och motivation så kommer inte 

personligheten att utvecklas. Det är därför viktigt att personerna som bemöter oss inom de olika 

verksamheterna på arbetet, skolan och aktiviteterna har ett gott bemötande eftersom det kan motivera 

oss att uppnå våra mål och stärka vår självbild.  

 

5.2 Salutogena synsättet  
Aaron Antonovsky föddes 1923 i Brooklyn och utbildade sig till professor i medicinsk sociologi vid 

Yale University. Antonovsky (2009) studerar utifrån ett hälsoperspektiv och menar att sjukdom/hälsa är 

ett sammanhängande tillstånd och en mångdimensionell företeelse. Sjukdom är vanligt men kan 

påverkas av olika faktorer. Sociologen presenterar sjukdom utifrån två olika synsätt. Det patologiska 

synsättet där man försöker förklara vad det är som gör att människor hamnar i olika sjukdomskategorier. 

Inom det salutogenetiska synsättet fokuserar man på hälsans ursprung. (Antonovsky 2009 s, 16).  
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Frågan som Antonovsky ställer sig är; hur människan kan klara av stress och påfrestningar men ändå 

behålla en god hälsa? Antonovsky (2009) menar att människor försöker göra vardagen mer begriplig 

och på så sätt kan hitta sätt att skapa ordning och avvärja kaos. För att förstå hälsoproblematiken har han 

utvecklat en modell, ”känsla av sammanhang”, som på svenska förkortas KASAM. Antonovsky (2009) 

har kunnat identifiera tre centrala komponenter som samspelar med varandra dessa är; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet begriplighet syftar på i vilken grad människor upplever en 

yttre och inre stimuli det innebär att en människa med hög känsla av begriplighet har förmåga att förstå 

olika situationer och klara av olika svårigheter som kan uppkomma i framtiden. Den andra komponenten 

hanterbarhet innebär att individen kan känna att svåra situationer kan bli hanterbara med hjälp av stöd 

från exempelvis en make, kollega eller vän. Den tredje komponenten meningsfullhet hänvisar till vikten 

av att vara delaktig. Det innebär att vara delaktig i sina dagliga aktiviteteter och känna samhörighet till 

andra i ens omgivning. Antonovsky (2009) förklarar det tre komponenterna i följande citat;  

 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör från ens inre 

och yttre värld är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 

skall kunna möta de krav som dessa stimuli som ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang”  

 

Det betyder att en person som befinner sig högt eller lågt på de tre komponenterna; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet inte skapar något problem enligt det salutogenetiska synsättet. Det 

medför att personen antingen ser en låg eller hög grad av sammanhang i livet och förhållandet till 

personens omvärld upplevs antingen positivt eller negativt och blir därmed stabilt.  

Antonovsky (2009) uttrycker att det kan bli problem om kombinationerna mellan varandra skulle se 

annorlunda ut. De komponenter som är starkt sammankopplade är begriplighet och hanterbarhet. Det 

innebär att när en person ställs inför olika krav måste man skapa sig en bild av situationen för att kunna 

uppleva om man har resurser. En hög känsla av begriplighet medför däremot inte att man kommer klara 

sig bra. Om personen tillexempel; har en låg begriplighet i kombination med en låg hanterbarhet kan det 

leda till svårigheter att möta förändringar. Med det menas att om en person verkligen är engagerad och 

har en förståelse för problemet som man ställs inför kommer man uppleva en stark motivation att vilja 

lösa problemet man ställs inför. Om personen inte upplever situationen som meningsfull kommer det 

inte engagera sig för att lösa problemet.  
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Antonovsky (2009) menar att de samtliga komponenter är viktiga men att meningsfullhet är den 

viktigaste eftersom om personen inte upplever sin situation som meningsfull så fyller inte 

komponenterna begriplighet och hanterbarhet sin funktion (Antonovsky 2009 s, 48-49). 

 

Antonovsky (2009) menar att det finns olika faktorer som kan orsaka problem i livet. Det benämns som 

stressorer och kan ses som generella motståndsbrister. Dessa stressorer har delats in i tre olika typer 

vilket förklarar deras påverkan på KASAM. Den första typen benämns som ”kroniska stressorer” det 

kan vara en egenskap, ett tillstånd eller en livssituation som påverkar personen under en stor del av livet 

(Antonovsky 2009 s, 58). Ett exempel på det kan vara sjukdom. En person med ett svagt KASAM skulle 

troligtvis uppleva sjukdomen som en begränsning, känt frustration och irritation som påverkar 

livssituationen i hög grad. Däremot skulle förmodligen en person med ett starkt KASAM försökt 

anpassa sig till omständigheterna och anpassa sig varje dag till hur sjukdomen uttrycker sig. Den andra 

typen benämns som ”livshändelsestressorer” och kan kallas avgränsade händelser.  

Det är stressorer som händer oss alla under livets gång exempelvis; ny familjemedlem, pensionering och 

skiljsmässa. Antonovsky (2009) menar att flera av händelserna avgörs av personens KASAM även om 

många av händelserna går att förutse (Antonovsky 2009 s, 59).  Exempelvis; En person med starkt 

KASAM som har upplevt ett dödsfall på nära håll kommer uppleva känslor av smärta och sorg men ta 

sig vidare i livet. Däremot skulle en person med svagt KASAM förmodligen uppleva förtvivlan och 

ångest i situationen.  

 

Den sista stressoren benämns som ”dagliga förtretligheter” och infördes av Lazarus. Här benämns 

direkta avgränsade händelser samt omvärldsbetingelser som; bekymmer, oro, känslomässiga problem 

(Antonovsky 2009 s, 60).  Hit räknas exempelvis tillfälliga konflikter eller hushållssysslor och det är 

sådana situationer som alla människor utsätts för dagligen men som inte har någon långsiktig påverkan 

på personens KASAM, stressituation eller långsiktiga hälsa.  

 

Sjukdom och olika bekymmer är en del i vårt livsmönster och det påverkas av hur bra en person är på att 

hantera påfrestningar som uppstår. Samtidigt styrs det av hur starkt eller svagt KASAM personen har. 

Antonovskys teori om stressorer och KASAM stämmer in på vår målgrupp ”psykiska 

funktionshindrade” och det problemområde vi valt att undersöka. Personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har mindre av det som beskrivs som generella motståndsresurser. Både de yttre 

och inre resurserna som exempelvis självförtroende, arbete och/eller pengar är generellt sett mindre. För 

personer med psykiska funktionshinder är det viktigt med sociala kontakter, vänner och släkt och det är 

faktorer som kan stärka individens motståndskraft.  
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6. Resultat  
Kapitlet inleds med en kort presentation om undersökningens fyra klienter var och en för sig.   Först 

inleds det med en bakgrundsbeskrivning av klienten sedan hur en vanlig dag kan se ut för varje klient. 

Därefter presenteras våra tre teman; klientens beskrivning av vardaglig aktivitet, arbete och 

meningsfullsysselsättning, klientens beskrivning av relation till boendestödjaren samt boendestödets 

verksamhet och boendestödjarens perspektiv på meningsfullsysselsättning. Klienterna ingår i samma 

verksamhet och bor i samma område samt har haft boendestöd i tre år. För att stärka anonymiteten är 

intervjupersonernas namn fingerade och alla namn på platser är borttagna. 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna och deras vardag 
 
Per  

Per är 37 år gammal, ensamstående. Han lider av svår depression och har ett alkoholmissbruk. Per går i 

behandling för sitt missbruk. Hans son bor till största del bor hos modern till följd av av Pers 

alkoholmissbruk. På grund av missbruket har Per förlorat både familj och arbete. 

 

Pers dag kan se ut på följande vis:  

Per påstår att han inte har strukturerade dagar som alla andra. Pers dagar kan se olika ut beroende på 

hans drickande och de behandlingar han går i. Per berättar att han varit inlagd på behandlingshem men 

att det inte har hjälpt honom. Den enda kontakten han har är med sin mamma. Per får det största stödet 

och sin trygghet från mamma men på grund av hennes höga ålder har hon svårt att hjälpa till.  

Per har en god kontakt till sin boendestödjare, som han träffar fyra gånger i veckan. Han tycker att det är 

bekvämt att tala med en person som han ofta ser och som är insatt i hans problem. Boendestödjaren 

hjälper honom med diskning och städning. Ibland kan de gå tillsammans ner till tvättstugan för att boka 

in en ny tid. Per berättar att han önskar vara en bra far och en bra kompis, samtidigt som han vill ha ett 

arbete och struktur i sin vardag. Han säger flera gånger under samtalen att han önskar att han kunde få 

tillbaka sitt gamla liv när han hade både arbete och inkomst. Per önskar sig samtidigt att han kunde 

utöka sitt sociala nätverk och skapa nya kontakter utöver sin relation med mamma.  

 

Leo 

Leo är 58 år gammal. Han lider av depression och är ensamstående. En stor del av Leos tidigare liv 

baserades utifrån arbetet men när han råkade ut för en knäskada blev han sjukskriven under en lång 

period varefter han inte kunde han arbeta på samma sätt som tidigare. 
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Leo har ångest över flera saker i sitt liv, han tycker att det största misstaget har varit att lägga all energi 

på arbetet. I och med Leos ständiga arbetande förlorade han all social kontakt med både vänner och 

familj.  Idag vill han gärna arbeta men kan inte eftersom hans knä är slitet.  

 

Leos dag kan se ut följande:  

Leo ställer sitt alarm varje morgon kl. 7:00 och lägger sig 22:30 varje kväll. 

Han startar dagen med att äta frukost och se på nyheterna. Leo brukar gå ut och promenera en gång på 

förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Innan han går ut på sin morgonpromenad måste han läsa 

nyheterna ytterligare en gång på nätet. Leo har kontakt med sin granne och brukar hålla koll på vilka 

tider han är ute. Leo gillar kontakten med sin granne men den sker endast i trapphuset. Under dagen går 

han på ett flertal besök hos både läkare och psykologer. Leo önskar att han vore mer social, vilket han 

tror skulle kunna bidra till mer aktivitet som gör hans vardag mer meningsfull. Leo tycker att hans få 

aktiviteter under dagen gör honom ensam. Han önskar att han hade haft en familj eller ett större socialt 

nätverk som kunde tillbringa mer tid tillsammans med honom.  

 

Lisa 

Lisa är 46 år och lever tillsammans med sin dotter. Lisa lider av psykiska och fysiska funktionshinder 

men anser inte sig själv som funktionshindrad. Hon anser att hon lider av karaktärssvårigheter när det 

gäller kommunikation mellan människor. Lisa har en nervskada i sin vänstra hand, vilket lett till att hon 

endast kan använda den som stöd. Lisa ser sig själv som en svag person och har problem med att kunna 

säga ifrån när saker blir för jobbigt. Lisa gillar inte planering utan tar dagen som den kommer.  

 

Lisas dag kan se ut följande:  

Hon går upp klockan 8:30, borstar tänderna och sedan lyssnar hon på nyheterna. Sedan tar hon sig tid att 

äta frukost och fram till klockan 12:00 brukar hon se på tv. Därefter gör hon sig i ordning och åker till 

arbetsträningen som håller på i ca 1-2 timmar. 

Lisa anser att hennes arbetsträning gett positiva förbättringar gällande hennes nervskada i vänster hand 

men hon saknar den sociala aspekten.  Höjdpunkten för henne är när hon får spendera tid med sin dotter, 

oftast i samband med middag. Förutom arbetsträningen går hon på fika varje onsdag för att få ett socialt 

umgänge med andra personer i samma ålderskrets.  

Lisa brukar utöver sina aktiviteter läsa eller sitta framför datorn, där hon får möjlighet att prata med 

gamla vänner.  
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Linda  

Linda är 60 år gammal och lever som ensamstående, då hennes man gick bort för några år sedan. Linda 

lider av både psykiska och fysiska funktionshinder, hon har hamnat i svår depression och drabbats av 

hjärtfel.  Linda berättar att hon har en stabil kontakt med sin läkare och psykolog.  

Hon önskar ibland att kunna få tillbaka det liv hon levde tidigare, när hon kunde vara aktiv. Linda är 

nöjd med sina vardagsrutiner men önskar däremot att hon ska kunna träffa en ny man att vara med.  

 

Lindas dag kan se ut följande:  

Linda berättar att dagarna ser annorlunda ut beroende på hennes tillstånd. Ibland vaknar hon tidigt och 

ibland sover hon hela dagarna. Soffan är hennes tryggaste plats i huset. Ibland brukar hon umgås med 

sina vänner och ta en fika, men det händer inte ofta. Hon simmar och motionerar två gånger i veckan.  

Linda brukar gå på onsdagsfikat som verksamheten erbjuder, där har hon möjlighet att prata med sin 

väninna. Tillsammans med boendestödet brukar Linda ta promenader, sitta i biblioteket och läsa eller 

bara observera människor som går förbi henne. Linda berättar om att hon varit ensam under 13 års tid, 

men att ensamheten är något hon lärt sig att hantera. Linda skulle verkligen uppskatta att hitta någon hon 

kunde ha vid sin sida i vardagslivet. Någon att kolla på tv tillsammans med, gå på promenader med, rida 

med eller mål med. 

 

6.2 Analysmetod  

Meningskategorisering och meningstolkning som analysmetod 

Inom metodologin för kvalitativ forskning finns det ett flertal olika analysstrategier som forskaren kan 

använda sig av för att tolka och förstå datamaterialet. Vi valde att använda oss av två strategier, 

meningstolkning och meningskategorisering.  Den första analysstrategin meningskategorisering innebär 

att man delar in intervjumaterialet i tillexempel olika teman.  Det innebär att långa uttalanden kan kortas 

ner och tvärtom.  Den andra analysstrategin: meningstolkning syftar till en djupare tolkning av det 

empiriska materialet. Genom meningstolkning skapas en vidare förståelse för det som framkommit 

under intervjutillfällena.  För att få fram en tydlig struktur och en reducering av alla information, ansåg 

vi att tematisering var lämpligt. Vi valde att dela in informationen i negativa och positiva upplevelser 

utifrån det empiriska material vi fått fram från boendestödjaren och klientens upplevelser.  

Utifrån dessa två kategoriseringar valde vi att tolka intervjupersonernas berättelser om boendestöd och 

meningsfullsysselsättning för att sedan med hjälp av tidigare forskning och teorier kunna skapa 

förståelse för det svar som erhållits (Larsson 2005,s 206). 
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6.3 Klientens beskrivning av vardaglig aktivitet, arbete och 

meningsfullsysselsättning 

I intervjuerna framkommer det att flera faktorer är väsentliga för att klienten ska få en fungerande 

vardag och känna meningsfullhet. Några viktiga komponenter är att ha bra kontakt med familj och 

vänner, god kontakt med boendestödjaren, kontakt med kommunen samt psykiatrin. Boendestödet är en 

del i klientens upprättande av sociala strukturer. Studiens resultat visar att alla klienter känner att 

boendestödet är viktigt för betydelsen av en fungerande vardag. Det skapar trygghet och bidrar till ökad 

sysselsättning och deltagande i aktiviteter.  I följande citat beskrivs detta: 

 

”Jag kan tycka att det meningsfullaste med mitt liv är att jag har en mamma och en son 

som vill träffa mig. Det ger mig stöd och ork till nästa dag. Mina vänner och min 

boendestödjare betyder lika mycket för mig, utan boendestödjarens motivation och 

respons på mina vardagssysslor som jag gör själv skulle jag inte gjort ifall de inte skulle 

varit bredvid mig” (Per) 

 

Vidare berättar Per att han har drabbades av en depression efter hans skilsmässa 2010. Det bidrog till en 

eskalerande alkoholkonsumtion som sedermera utvecklades till ett missbruk, något som påverkat hans 

möjlighet att kunna återgå till arbetslivet och skapa en struktur i livet. Per är medveten om 

konsekvenserna som ett alkoholmissbruk medför och menar på att han inte har några större mål uppsatta 

för framtiden förutom att vara delaktig i den behandling han går i för sitt alkoholmissbruk. Varje klient 

har en egen uppfattning och livshistoria, vilket innebär att innebörden av meningsfull sysselsättning 

skiljer sig åt på ett individuellt plan.  

 

Linda beskriver att det finns flera faktorer som bidrar till att hon upplever vardagen som meningsfull 

och som bidrar till att hon orkar upprätta en struktur i vardagen. Linda uttrycker följande; 

 

”… idag ser mina dagar ut annorlunda och jag har en annan uppfattning om vad en 

betydelsefull vardag betyder för mig. 

 Min dag börjar med att jag träffar min boendestödjare varje morgon mellan 9-10. Vi gör 

en dagsplanering åt mig och då känns allt tryggare. Jag vet att jag måste upp tidigt för att 

duscha vissa dagar, diska och tvätta kläder. Mina vänner och min hund uppfyller mina 

dagar så att de blir betydelsefulla” (Linda). 
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Lisa beskriver att meningsfull sysselsättning handlar om små saker som många andra människor tar 

förgivet. Att komma ut och träffa andra människor, att ta sig upp ur sängen är inte en självklarhet.  Lisa 

beskriver följande;  

 

”Min vardag består av att träffa boendestödjaren, gå på arbetsträning, umgås med min 

dotter och delta på onsdagsträffar och fika.  Det utgör en stor betydelse för min upplevelse 

av meningsfullhet i vardagen (Lisa)”.  

 

Leo uttrycker att aktiviteter skulle vara något som troligtvis skulle kunna bidra till ett utökande av 

sociala kontakter och en ökad känsla av meningsfullhet. Leo uttrycker följande;  

 

”För mig är det viktigt att tillsammans med min boendestödjare försöka upprätta en social 

struktur som kan bidra till att jag upplever en meningsfull vardag.  Under veckan besöker 

jag flertal läkare och psykologer vilket gör mig trött. Jag saknar familj och deltar på få 

aktiviteter vilket bidrar till att jag känner mig ensam(Leo)”. 

 

Utan hjälp från boendestödet kan vi konstatera att det troligtvis skulle vara svårt för Per, Linda, Lisa och 

Leo att upprätthålla en struktur i vardagen. Att skapa nya kontakter och delta på olika aktiviteter och 

sociala tillställningar är viktiga faktorer för känslan av upplevd meningsfullhet.  

 

Linda lider precis som Per av en depression och menar att det har varit svårt för henne att skapa en 

struktur i livet. Samtliga intervjupersoner menar att bendestödjaren hjälper till på olika sätt att öka deras 

dagliga aktiviter och känsla av upplevd meningsfullsysselsättning i vardagen. För flera av klienterna 

innebär meningsfullhet att få hjälp att komma upp från sängen, få hjälp att duscha och upprätthålla 

kontakt med familj eller vänner. Knutengård (2002) redogör för det tre verktyg socialisering, 

personlighet och motiv inom verksamhetsteorin. Begreppet socialisering utgör hur människan förhåller 

sig till samhället och hur man agerar och beter sig mellan olika verksamheter. Personlighetsbegrepp 

innefattar ett antal olika verktyg som samhörighet, kvalificering och gemenskap och dessa mekanismer 

förklara människans utveckling både intellektuellt men också känslomässigt (Knutengård 2002 s, 79). 

Det sista verktyget som presenteras är begreppet motiv, den skapar meningsfulla handlingar och 

samhörighet inom verksamheten.  
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Både Per, Linda, Lisa och Leo beskriver att boendestödets verksamhet fyller en funktion i deras vardag.  

Leo nämner i sin intervju att boendestödet har utvecklat hans sociala förmåga samtidigt som det har 

stärkt och utvecklat hans känslomässiga och intellektuella förmåga. I samtliga intervjuer framkommer 

det att personerna upplever deltagandet inom olika aktiviteter och verksamheter som meningsfulla för 

skapandet av social struktur er. Andersson (2009) menar att boendestödet bör ses som en viktig funktion 

och att det sociala förhållandet mellan klienten och boendestödjaren är viktig för klientens möjlighet till 

delaktighet i samhället (Andersson 2009 s, 13).  I Intervjuerna har det framkommit att det varit svårt att 

socialisera sig samt delta i aktiviteter och där har boendestödet fyllt en viktig funktion i utvecklandet av 

socialisering. 

 

Leufstadius (2008) menar att individens deltagande påverkas av miljöfaktorer och kompetensförmåga. 

Det innebär att personer med svåra psykiska tillstånd exempelvis; Schizofreni har svårt att etablera 

kontakter och behålla dem (Leufstadius 2008 s, 60). I intervjumaterialet framkommer det att Leo och 

Linda önskar att det hade förmågan att utveckla sitt sociala umgänge men att deras sjukdomstillstånd 

begränsar dem vilket också bidrar till isolering. Ensamheten uppstår vid bristande aktivitet, minimalt 

socialt umgänge och saknad struktur i vardagen.  

 

Följande citat beskriver detta:  

 

”Jag kan inte må bättre eller begära något mer från livet, jag går på arbetsträning, mår 

både fysisk och psykisk frisk och har sociala kontakter som kan förstå mig i vissa fall. 

Tillsammans med boendestödjaren kan vi sitta strukturera mina dagar och veckor, vi har 

det lika kul för varje gång. Arbetsträningen gör att jag kan ta mig upp från sängen, äta 

frukost och säga hejdå till min dotter när hon går till skolan.  Jag mår bättre när jag kan 

ta mig ut hemifrån än att sitta dagarna ut i soffan” (Lisa) 

 

Lisa menar att möjligheten att kunna delta i aktiviteter bidrar till att hennes självkänsla och 

välbefinnande ökar. Det är aktiviteter som bidrar till att hon mår bra både psykiskt och fysiskt. Både 

Leufstadius (2008) och Andersson (2009) har forskat kring hur människor med psykiska 

funktionsnedsättningar upplever meningsfull sysselsättning, arbete och aktiviteter. Tidigare studier har 

visat att deltagandet inom arbete och aktiviteter är viktigt samtidigt som det finns faktorer som påverkar 

individens möjlighet att delta i aktiviteter utifrån miljö och kompetensförmåga (Leufstadius 2008 s, 20).  
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I Lindas intervju framkommer det att promenader, umgänge med husdjur och deltagandet i kyrkliga 

verksamheter bidrar till hennes välmående. För Per däremot är sociala kontakter med vänner och 

deltagandet av sporter viktiga. (Antonovsky (2009) beskriver sin teoretiska modell KASAM som består 

av tre samspelande komponenter; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Om individen befinner 

sig högt eller lågt på komponenterna uppstår ingen större påverkan. Gemensamt kan vi konstatera att 

samtliga klienter upplever meningsfullhet genom olika aktiviteter. ( Antonovsky (2009) menar att 

begreppet meningsfullhet fyller den viktigaste funktion eftersom ingenting kommer att förändras om 

inte personen anser att det har betydelse (Antonovsky 2009 s, 48). Intervjupersonerna anser att 

deltagandet i aktiviteter är oerhört viktigt och intervjupersonerna önskar att det orka delta i fler 

aktiviteter eftersom bristande aktiviter bidrar till känslor av ensamhet.  

 

Följande citat belyser det: 

 

”Ja du… min vardag skulle varit mycket mer rutinartad och meningsfull ifall jag skulle 

haft en familj och inte byggt livet efter jobbet. Förrän jag blev sjukskriven förstod jag att 

mitt största misstag i livet var att ge min dag och natt till jobbet. Idag är jag 58 år gammal 

och har varken en familj eller vänner..(Leo).  

 

Leo menar att arbete varit en väsentlig del i hans liv eftersom han inte har någon egen familj. För Leo 

har arbetet varit en form av aktivitet.  

På grund av hans fysiska problem med knäet har han istället varit tvungen att fått försöka uppskatta 

andra vardagliga aktiviteter som att exempelvis; ta promenader eller delta i fikaträffar som 

boendestödets verksamhet erbjuder. Vidare menar Leufstadius (2008) att deltagande i aktivitet och 

arbete är faktorer som bidrar till ökad stimulans, meningsfullhet och bättre välbefinnande. Personer som 

har ett högre deltagande i aktiviteter upplever en högre grad av kontroll och socialiseringsförmåga till 

skillnad från individer som har svårt att delta i dagliga aktiviteter på grund av sin psykiska sjukdom 

(Leufstadius 2008 s, 61-62). Till skillnad från övriga klienter har Leo haft svårt att acceptera sin 

knäskada eftersom det medfört bristande motivation att orka med att delta i aktiviteter. 
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 Följande citat uttrycker detta:  

 

”När jag fick knäskadan kunde jag inte inse hur allvarligt det var att inte jobba. Men jag 

jobbade för fullt tills att jag gick in i väggen. En dag sa kroppen ifrån sig och det var då 

jag förstod att mitt liv blev rasad… Jag vill tillbaka till arbetslivet men jag är lika 

medveten om att jag inte kan jobba som jag har gjort, därför vill jag skapa en betydelsefull 

vardag med de aktiviteter jag utför..!” (Leo) 

 

Sammanfattning  

Andersson (2009) och Leufstadius (2008) menar att människans välbefinnande och meningsfullhet 

skapas utifrån det aktiviteter som människan gör i vardagen. Klienterna betonar att deras aktiviteter och 

sociala samspel med andra människor både inom verksamheten men även utanför är väsentligt för att 

minska känslan av ensamhet och passivitet, samtidigt som den bidrar till ökad meningsfullhet.  

Andersson (2009) diskuterar kring olika sökkategorier. Det innebär att socialt stöd kan ses utifrån 

instrumentellt stöd, emotionellt stöd och vägledande och informativt stöd (Andersson 2009 s, 27).  

I vårt intervjumaterial kan vi konstatera att klienterna behöver stöd utifrån samtliga stödkategorier och 

att boendestödet som insats hjälper individen att få råd och stöd både emotionellt och instrumentellt i 

utförandet av vardagliga aktiviteter. 

6.4 Klientens beskrivning av relation till boendestödjaren 
Intervjupersonerna upplever att de har en god kontakt med sin boendestödjare. Vidare menar de att 

boendestödjaren haft en viktig roll för klientens upplevelse av trygghet och stöd. I ett av fallen har det 

visat sig att det uppstått problematik kring att lära känna en ny boendestödjare när klienten haft en god 

kontakt till sin tidigare boendestödjare. Samtliga klienter medger att boendestödjaren har bidragit med 

struktur och hjälp i vardagen på olika sätt utifrån det individuella behov som behövs. För klienterna är 

det viktigt att boendestödet hjälper till att upprätthålla en struktur i deras vardag. Samtidigt menar 

klienterna att det är viktigt att det blir motiverade att vilja delta i aktiviteter och sociala sammanhang:  

 

“Utan boendestödet och dess mål skulle jag fortfarande än idag inte insett mitt missbruk. 

Tack vare min boendestödjares stöd och motivation går jag på stödsamtal och behandling 

så att jag kan utföra vissa aktiviteter under vardagen själv. Vi söker tillsammans jobb och 

jag tror inom kort att jag kommer bli kallad till någon intervju..” ( Per) 
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Per menar att boendestödet fyllt hans vardag med meningsfullhet. Boendestödjaren har uppmuntrat 

honom till flera saker som att ta promenader eller ta hand om tvätten. Vidare hävdare klienterna att det 

är oerhört tacksamma för det stöd som verksamheten erbjudit. Knutengård (2002) menar att människan 

bygger upp sin verksamhet genom umgänge och intresse. Det viktigaste är att ha tillgång till, vänner, 

familj, arbete, partner eller fritidsintressen och nöjen (Knutengård 2002 s, 79). Flera av klienterna saknar 

ett större socialt nätverk och dem menar att tillgången till boendestödjaren har betydelse för deras 

deltagande i aktiviteter och motivation.  Knutengård (2002 menar att klientens behov uppfylls genom 

exempelvis; deltagande av aktiviteter (Knutengård (2002 s, 103). Linda menar att hon från början har 

haft en negativ inställning till boendestödet eftersom det har varit svårt att släppa in en ny person i 

hennes vardag. Trots hennes tidigare inställning bestämde hon att ge boendestödjarenen en chans. Linda 

beskriver sin relation till boendestödjaren: 

 

”Men det dröjde inte länge innan jag började gilla min boendestödjare som person. Om ni 

nu ska tänka er i min situation, tänk att du träffar en människa varje dag Vad händer till 

sist? Jo, man bli kompisar. Det var exakt så.  

Med tiden kunde vi prata om min ensamhet, om min gamla man, om vad jag vill i livet och 

mer. Vi träffas tre gånger i veckan hemma hos mig och två gånger i veckan i biblioteket. 

Boendestödet har motiverat mig upp från sängen, gjort att jag har varit mer fysisk aktiv 

och har börjat läsa mer” (Linda). 

 

Leufstadius (2008) menar att det kan vara svårt för personer att hitta meningsfullhet, aktivitet och balans 

i vardagen eftersom att det på många sätt innebär att personer med psykiska funktionsnedsättningar 

måste våga utsätta sig för situationer som innebär en känslomässig hantering. ( Antonovsky (2009) 

diskuterar kring stressorer; kroniska stressorer, livshändelsestressorer och dagliga förtretligheter. 

Personer med psykiska funktionshinder är påverkas av kroniska stressorer eftersom det lever med en 

psykisk sjukdom som påverkar deras möjlighet att hantera vardagen (Antonovsky 2009 s, 60). 

Intervjupersonerna upplever sina sjukdomar som begränsande och har svårt att på egen hand upprätta 

strukturer. Med hjälp av boendestödjaren kan intervjupersonernas KASAM stärkas.  
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Lindas uttrycker att boendestödjaren har bidragit och motiverat henne till en ökad förståelse av 

vardagen.  Vidare uttrycker sig Lisa om boendestödets funktion:  

 

”Boendestödets relevans… ja du… jag kan säga såhär med hela hjärtat. Vad skulle jag 

gjort utan min boendestödjare? Den har hjälp mig mycket… men vad som står i 

genomförandeplanen har jag inte mycket koll på. Jag vet att min boendestödjare är 

medveten om mina mål och behov”. (Lisa). 

 

Sammanfattning 

Klienterna beskriver att deras träffar med boendestödjaren ofta innebär att skapa och upprätthålla 

strukturer i vardagen. Klienterna beskriver att det gör veckoplaneringar, går igenom målen och 

påminner om vardagliga sysslor och aktiviteter.  

Samtliga klienter uttrycker att det har svårt att alltid hålla sig till planeringen som det gjort med sin 

boendestödjare, men menar att boendestödjaren har en viktig funktion i deras vardagsliv. 

Boendestödjaren beskrivs vara betydelsefull för skapandet av rutiner och stärkandet av självkänsla och 

identitet.   

6.5 Boendestödets verksamhet och boendestödjarens perspektiv på 
meningsfullsysselsättning  
I intervjuerna presenteras information om verksamheten och hur boendestödets arbetsform ser ut och 

fungerar. Klienterna upplever att boendestödet har en betydande roll när det gäller att uppfylla klientens 

mål och behov. Varje vecka ordnar verksamheten ett tillfälle för klienter inom verksamheten att delta i 

aktivitet eller socialt umgänge. Intervjupersonerna uttrycker att det finns klienter som har svårt med att 

skapa en struktur och på långsikt uppfylla sina mål som presenteras i genomförandeplanen. I vissa fall 

kan behoven och målen istället delas in i mindre steg för att kunna uppfylla det slutliga målet. 

Boendestödjarna berättar att det finns en problematik mellan att behålla en professionell hållning till 

klienten när man arbetar så nära en annan människa. För boendestödjaren är det viktigt att förhålla sig 

till en veckoplanering med klienten för att kunna garantera att klientens behov ska kunna uppfyllas om 

ordinarie boendestödjaren är borta.  
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Melinda och Leila börjar med att berätta om boendestödets verksamhet. Verksamheten har ungefär 150 

klienter. Varje klient har en akt där det står tydligt om deras livshistoria, hälsa, social kontakt och 

målsättning med boendestödet. Cirka 96 av dem har kontakt med allmänpsykiatrin och 

psykmottagningen. Klienternas psykiska funktionshinder kan skilja sig i stort, det kan vara allt från en 

depression till psykossjukdom. De flesta av klienterna lider av svår ångest som i sin tur leder till 

depression. Den äldsta klienten i verksamheten är ca 69 år gammal och den yngsta 21 år. Vidare 

förklarar Leila och Melinda om boendestödets arbetsform. Varje klient har en socialsekreterare som gör 

en bedömning av klientens stöd och behov. Varje beslut grundas från klientens behov enligt SoL. 

Insatsen kan variera utifrån behoven klienten har. Det kan handla om små vardagarssysslor medan det 

ibland kan handla om större mål. All mål och insatser står i varje enskild klients akt. Ibland kan det stå 

ganska öppet om vilka insatser som behövs för klienten men ibland inte. Det gäller att ha kontakt med 

handläggaren och ifrågasätta vilket stöd klienten verkligen är i behov av. Melinda menar att det mest 

väsentliga är att skapa en struktur. I flera fall handlar det om att fokusera på de små stegen som för 

många andra ses som en självklarhet. Att städa, tvätta eller uträtta vardagliga behov är saker som 

boendestödjaren hjälper till att påminna om. Melinda uttrycker följande;  

 

“Första steget kan vara att få struktur och ordning på dagen, sedan kan en 

veckoplanering skrivas där: städning, handling, gå på fika och hygien är planerad.  

Klienten kan inte utföra dessa mål ensam, utan behöver i vissa fall boendestöd eller 

ringstöd. Ringstöd är oftast för de som inte kan vakna på mornarna. Vi är som ett slags 

larm som försöker få de sysselsatta” (Melinda).  

 

Linda som också är boendestödjare uttrycker följande:  

 

”Meningsfull sysselsättning kan variera från person till person. Som den kan variera är 

den individuell. Jag tänker utifrån mig själv nu, för mig kan meningsfull sysselsättning 

vara att komma hem efter jobbet och vara med familjen. För andra kan det vara att vara 

ute på arbetsmarknaden. För vissa klienter handlar det om att vara ute på ett lönearbete, 

det kan vara ett av de största målen. För att nu denna meningsfulla sysselsättning delar vi 

målen i delar och fortsätter sakta men säker” (Linda). 
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Melinda och Leila menar att det är viktigt att förhålla sig till klientens vision om vilka mål som ska 

uppnås och vad det själva anser är meningsfullt. Leila diskuterar vidare kring stödets förändringar och 

anpassningar till klienten. Hon menar att beslutet i målet kan ändras i kontakt med socialsekreteraren 

efter att klientens mål och behov utformats. Boendestödjarna fortsätter och säger att det kan vara 

krävande ibland när man som boendestödjare måste börja med små steg.  

 

Följande citat lyder: 

 

”Efter att man lärt känna klienten närmare kan stödet ändras i sin tur, om klienten är 

morgontrött och kan inte ta sig upp från sängen så börjar vi med att få upp klienten.  

Sedan kan andra mål uppnås efter att klienten känner att den är villig att samarbete som 

till exempel, söka ett arbete” (Melinda). 

 

Leufstadius (2008) presenterar fem teman som skapar känsla av meningsfullhet. Dessa beskrivs på 

följande vis: Att ha kontakt med omvärlden, att ha roligt i livet, att ha projekt på långsikt som håller 

individen sysselsatt och aktiv, samt att ägna tid åt sig själv. Studier visar att dessa teman är väsentliga 

oavsett om individen har deltar i daglig verksamhet eller får aktiviteter under sin vardag (Leufstadius s, 

62). Boendestödjarna menar att de på olika sätt bidrar till att klienten deltar i aktivitet, planerar 

långsiktiga mål.  Leila och Melinda menar däremot att det är bra att boendestödets verksamhet kan 

erbjuda en delaktighet, där klienter kan få arbeta inom verksamheten för att behålla en aktiv 

sysselsättning för saker som klienterna är bra på eller finner intressant.  Knutagård (2002) redogör 

vidare för den kulturella utvecklingens påverkan på den mänskliga utvecklingen. Forskaren menar att 

individen har en makt och känner igen sitt ”jag” genom aktivt deltagande inom en verksamhet. Utifrån 

individens ”jag” hittas och skapas själsliga roller. Det är verksamheten som stärker personligheten och 

det är i deltagandet inom den som människans åsikter, känslor och handlingar framträder (Knutagård 

(2002 s, 84). Melinda och Leila uttrycker att det märks att klienterna är nöjda över sitt boendestöd och 

utan dem skulle det inte känna samma meningsfullhet. Vidare uttrycker boendestödjarna att det är 

väsentligt att klienterna får möjlighet att delta inom verksamheten eftersom det skapar ett socialt 

umgänge och stärker individens personlighet och utveckling.  
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Leila belyser följande: 

 

”Det är våra klienter som ordnar onsdags fikat. Lunchen har några andra klienter hand 

om. De ser det som ett jobb och trivs att vara i verksamheten. Verksamheten har 8 

anställda som har hand om varje del. Varje vecka går verksamheten med klienterna till 

någon sorts aktivitet. Det kan vara allt från simning till bio” (Leila).  

 

Vissa av klienterna har personer inom verksamheten som det ser som sin egen familj. Knutengård 

(2002) diskuterar om socialiseringsprocessen, där människan på olika sätt är beroende av sociala system 

i samhället. Forskaren menar att individen är beroende av behörighet, samhörighet och gemenskap för 

att kunna överleva inom verksamsamheten. Att överleva i verksamheten innebär att individens behov 

blir tillfredställda. Insikten att överleva skapar en drivkraft och motivation som bidrar till att individen 

blir närvarande i verksamheten (Knutengård 2002 s, 81). Boendestödjarna menar att verksamheten blir 

en positiv plats där klienten får möjliget att känna sig delaktig och uppfylla sina behov. Boendestödjarna 

upplever att verksamheten bidrar till ökad motivation hos klienterna. Leila och Melinda åsyftar däremot 

att det kan vara svårt för vissa klienter att kunna arbeta på en ”normal” arbetsplats och på så sätt är det 

utmärkt att klienten kan erbjudas arbete inom verksamheten.  

 

Knutengård (2002) uttrycker sig vidare om socialiseringsprocessen. Forskarna menar att socialisering 

har ett samband till individers personlighet och inre utveckling. För att kunna förstå hur dessa hänger 

samman presenteras två verktyg: Underkastelse och kvalificering. Dessa två begrepp betyder att 

människan tvingas att anpassa sig till systemets regler och normer för att uppnå sina behov (Knutagård 

2002 s, 81). Boendestödjarna uttrycker att det är viktigt att normer och regler upprätthålls. Följande citat 

beskriver:  

 

”Det viktigaste med arbete är att veta riktlinjerna och inte vara en beroende partner till 

klienten utan bara utföra målen med samarbete. Vi är inga vänner eller kompisar, utan en 

funktion eller rättare sagt en hjälppartner till klienten” (Leila). 

 

Boendestödjarna menar att både klienten och boendestödjaren på olika sätt måste kunna anpassa sig till 

omständigheter som uppstår. Detsamma gäller klienten när den på olika sätt får anpassa sig till det regler 

och normer som boendestödets verksamhet erbjuder.  
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Melinda uttrycker att målen som upprättas mellan klienten och boendestödjaren ska vara realistiska i 

förhållande till omständigheterna. Boendestödjarna upplever att det ibland kan finnas svårigheter för 

klienten att vara närvarande och delaktig eftersom de kan påverkas av sitt psykiska tillstånd.  

(Andersson (2009) diskuterar om dilemmat med sociala relationer. För personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är det viktigt att utöka klientens praktiska och sociala färdigheter (Andersson 

2009 s, 261). Boendestödjarna uttrycker att det finns en problematik kring det eftersom att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar ofta har ett bristande socialt nätverk utan familj och vänner. Melinda 

menar att det ibland kan bli svårt när klienten endast träffar boendestödet. För boendestödjaren blir det 

viktigt att hitta en balans mellan sin självbild och sin yrkesroll. 

 

Melinda uttrycker följande: 

  

”Vi är inte läkare eller behandlingspedagoger. Vi kan inte tvinga en klient till att sluta 

missbruka alkohol. Däremot hjälper vi individen med att inse konsekvenserna av 

drickandet. Vi hittar på aktiviteter tillsammans, försöker få hen på någon form av 

sysselsättning och motiverar och påminner om behandlingstiderna. Det hjälper i sin tur, 

men vi som boendestödjare måste ha tålamod och känna klienten väl för att kunna 

kommunicera på ett språk där hen förstår allvarligheten. Jag känner till mina klienter så 

pass bra att jag ibland kan förstå när de ljuger eller vill lura bort mig från vissa fall. Det 

gäller bara att vara envis och visa genomförandeplanen och dess mål som ska utföras” 

(Melinda) 

 

Både Leila och Melinda menar att det är viktigt att klienten är medveten om vilka riktlinjer och behov 

som ska uppfyllas för att det ska känna sig delaktiga i deras personliga utveckling. I situationer där 

klientens psykiska tillstånd kan påverka är det viktigt att klientens mål tas i första hand och inte 

sjukvårdens mål. Boendestödjaren finns till att stötta och hjälpa men det innebär inte att vi är deras 

”vänner”. 
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7. Diskussion  
Syftet med studien har varit att belysa om hur klienten och boendestödjarens ser på boendestödets 

relevans i vardagslivet. Avsikten har varit att fokusera på hur klienten beskriver sitt perspektiv på 

vardaglig aktivitet, arbete och menings fullsysselsättning. Vi valde även att ta in boendestödjarens 

perspektiv på meningsfull sysselsättning och boendestödets verksamhet för att se hur klienten och 

boendestödjarens perspektiv förhåller sig till varandra. Studiens ämne valdes för att vi tidigare hade en 

liten kunskap om boendestöd.  

 

Vi ansåg att det skulle vara intressant att studera hur klienter upplever boendestödets resurser och vilken 

betydelse det fyller i deras vardagsliv eftersom forskning visar att det skett mycket kring utvecklandet 

av psykiatrireformen. Idag har personer med psykiska sjukdomar möjlighet att interagera och delta i 

samhället på andra sätt en tidigare. Det innebär att individer med psykiska sjukdomar har fler rättigheter 

och möjligheter.  

 

Samtliga klienter som deltagit i studien bor i samma stadsområde och tillhör samma 

boendestödsverksamhet. De fyra klienter har haft boendestöd i tre år. Studieresultatet visar att klienterna 

upplever att det finns flera faktorer som bidrar till upplevelsen av ett fungerande vardagsliv. Samtliga 

klienter beskriver att meningsfull sysselsättning är individuellt och skiljer sig mellan olika individer. En 

del av klienterna menar att meningsfull sysselsättning uppnås genom saker som ”normala” skulle anses 

vara självklara. För klienterna innebär meningsfull sysselsättning att: komma upp från sängen på 

morgonen, gå på promenader, delta i arbetsträningar eller andra behandlingar, gå till biblioteket för att 

läsa, träffa vänner och familj samt delta i verksamheten. För flera klienter innebär en veckoplanering en 

ökad känsla av trygghet och välbefinnande i vardagen.  

 

Samtliga klienter menar att deras psykiska sjukdom har en påverkan på hur mycket de orkar delta i 

aktiviteter. Flera känner sig ensamma, framför allt när de har få aktiviter att delta i, få sociala kontakter 

och svårt att upprätthålla en vardaglig struktur. Resultatet visar att klienterna saknar både familj och 

vänner i stor utsträckning men att boendestödjaren bidrar till en minskad känsla av ensamhet. 

Boendestödjarna upplever att verksamheten har en betydande roll för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Verksamheten bidrar på olika sätt till att klienter som har svårt att delta i arbete 

eller aktivitet istället får möjligheten att spendera tid inom verksamheten.  



40 
 

Boendestödjaren menar att klienterna kan ha svårt att aktivera sig själva och klienterna anser att 

verksamheten har bidragit till fler aktiviteter. För vissa klienter är det svårt att umgås i sociala 

sammanhang där man känner sig utanför. Inom verksamheten har de möjlighet att socialisera sig med 

andra personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

I intervjuerna framkommer det att klienterna har en god relation till sin boendestödjare. Flera menar att 

boendestödet hjälper till att upprätthålla en struktur i vardagen och ett högre deltagande i vardagliga 

aktiviteter.  Studiens resultat visar att motivering från boendestödjaren är avgörande för att klienterna 

ska uppfylla sina dagliga mål i veckoplaneringen.  

Vidare kan man konstatera att socialtjänsten gör en individuell bedömning av klientens behov av 

boendestöd. Boendestödjaren har sedan ett ansvar att se till att klientens behov och mål uppfylls oavsett 

om personen ifråga skulle vara sjuk eller på semester. För många av klienterna har det visat sig att det är 

svårt att hitta en balans i vardagen. I samhörighet med Leufstadius (2008), Knutagård (2002) och 

Andersson (2009) visar det sig att individer stärker sin personlighet och sitt välbefinnande genom 

aktivitet och socialisering. Samtliga klienter i studien är intresserade av att utöka sitt sociala nätverk 

men vet att det kan vara svårt och jobbigt eftersom det medför en känslomässig hantering. Antonovsky 

(2009) uttrycker att KASAM är starkt kopplat till hur individen ser på situationen och hur den kommer 

att reagera när den utsätts för jobbiga händelser i livet. Trots att vissa av klienterna tycker att det saknar 

aktivitet, har det ändå en positiv inställning till livet. Det tycks bero på att intervjupersonerna har hittat 

saker som de upplever skapar betydelse för individen.   

 

Avslutningsvis har vi uppmärksammat några dilemman framför allt när det gäller boendestödjarens 

förmåga att upprätthålla sin yrkesroll. Boendestödjarna upplever även en problematik kring hur man ska 

få klienten att vara delaktig och närvarande vid upprättandet av mål. Här anser vi att det skulle vara 

väsentligt att socialtjänsten har kunskap om individens vardagsliv och sociala nätverk vid 

beslutsfattandet. På så sätt minimeras risken att boendestödjaren känner sig begränsad i uppdraget.  Med 

hjälp av våra teorier och tidigare forskning kan vi genom vår analys dra slutsatsen om att boendestödet 

fyller en avgörande funktion i klientens vardag. Allt från att upprätta vardagsstrukturer, etablera 

kontakter, stärka individens identitet och minimera känslan av isolering och utanförskap i samhället.  
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7.1 Förslag till fortsatta studier  
Vår förhoppning är att denna studie har ökat förståelsen för vad boendestödets verksamhet har för 

betydelse för klienter med psykiska sjukdomar. Samtidigt som det gett oss en inblick i hur 

boendestödjaren upplever boendestödets verksamhet samt hur deras stöd och insatser kan bidra till att 

klienter upplever en meningsfull vardag. Det skulle vara intressant att studera hur resultatet hade blivit 

om undersökningen hade gjorts med större antal respondenter. 

 I vårt fall studerade vi endast en mindre del av hur personer med psykisk funktionsnedsättning ser på 

meningsfull sysselsättning och aktivitet. En annan aspekt som hade kunnat studeras är hur socialtjänsten 

bedömer behovet av stöd för psykiskt funktionshindrande. Vidare hade man kunnat undersöka vad för 

arbete kommunen gör för att psykiskt funktionshindrade ska känna sig delaktiga i samhället och hur 

dem motverkar ensamhet. Avslutningsvis skulle det även varit intressant att studera hur klienten och 

boendestödjaren förhåller sig till varandra utifrån ett maktperspektiv.  

 

7.2 Förbättring av studien 
Socialtjänsten har högra krav på sekretessbestämmelser. Följande citat beskriver: 

Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt SoL eller LSS 

får inte obehörigen röja vad man fått veta om enskildas personliga förhållanden (15 kap. 1 § SoL samt 

29 § LSS).  

 

I hänsyns till LSS och Sol har vi därför inte kunnat ange i vilken kommun studien har undersökts. På 

grund av detta har vi avgränsat oss till Stockholms Län. Vi är medvetna om att en detta kan medföra en 

bristande trovärdighet. 
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Bilaga 1  
Hej! 

Vi är två studenter som heter Tuba Mermer och Therese Schedin. Vi studerar till socionom i Södertörns 

Högskola. I vår utbildning ingår det att skriva ett examensarbete. Vi har funderat kring andra ämnen, 

men vi valde ett ämne där vi har minst kunskap om för att undersökningen skall vara givande och 

intressant för oss. Vi har valt skriva om boendestödet. Syfte med denna studie är att vi ska kunna se om 

boendestödet har en funktion i klientens vardag. Vår fokus ligger på om boendestödet tillsammans med 

klienten uppfyller en meningsfull vardag/liv.   

Intervjun kommer äga rum där klienten känner sig bekväm, inomhus eller utomhus. Intervjun kommer 

att spelas in för att vi senare ska kunna dokumentera samtalen. Materialen för intervjun kommer endast 

användas för denna uppsats och kommer raderas efter uppsatsen är godkänd. Citat kommer att användas 

från klienter men namn eller liknande identitets uppgifter kommer inte att identifieras eller skrivas under 

uppsatsen.  

Den som blir intervjuad har rätten att avbryta intervjun när den vill. Att medverka är frivillig. Om vi har 

varit otydliga med något får du höra av dig till oss eller vår handledare.  

Tack i förhand 

Med Vänliga Hälsningar 

Tuba Mermer & Therese Schedin  

 

Email Tuba: Tubamerme92@live.se  

Email Therese: Theresee92@hotmail.se 
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Bilaga 2 
Intervju guide för klienter  

Bakgrundsuppgifter om klienten  
 

•  Ålder, kön, civilstånd, vilken typ av funktionsnedsättning lider du av?  
• Vad har du för funktionshinder i vardagen? 
• Vad har du för sysselsättning i vardagen?  
• Vad är viktigt för dig att göra under dagen? 
• Hur börjar du dagen? 
• Vad är dina styrkor och svagheter? 
• Vad brukar du tänka på oftast när du sover och vaknar på morgonen? 
• Vad gillar du bäst göra under vardagen? Vara ute, hemma, träffa kompisar osv? 

 

Aktiviteter utanför hemmet 
 

• Går du på någon daglig verksamhet via kommunen? Om du går: vad för aktivitet är det? Kan du 
beskriva vad du gör?  

• Träffar du andra klienter i verksamheten? Om du träffar: hur känns det? Är samtalen med andra 
viktiga för dig? På Vilket sätt i så fall? Ger det något dig när du träffar andra människor med 
liknande funktionhinder? 

• Är det något som du tycket saknas med verksamheten? Om ja: vad skulle du vela ändra på? Vad 
skulle gjort dig mer lycklig?  

 
Sysselsättning i vardagen 
 

•  Känns veckans sysselsättning meningsfull? Vill du ändra på något? 
• Vad betyder ordet ”meningsfull sysselsättning” för dig? Beskriv 
• Vad gör dig särskilt glad i veckan? Har du speciella dagar? 
• Känner du dig stolt över något i ditt liv eller i veckan som du gör? 
• Finns det någon aktivitet som du känner dig utvecklad vid? Beskriv 

 

Relation till närstående  
 

• Har du kontakt med: familj, kompisar, släktingar eller grannar? Om ja: 
• Hur pass nära är er relation från skala 1 till 10, där 1 motsvarar Mycket svag, inte alls.  
• Hur ofta brukar ni träffas?  
• Har ni kontakt via socialmedia? 
• Skulle du vela träffas oftare? 
• Mår du sämre eller bättre när du har kontakt med dina närstående?  
• Brukar du gå och hälsa på eller får du besök oftast? 

 
 
 
 
 



47 
 

Relation till boendestödjaren 
 

• Har du god kontakt till din boendestödjare? 
• Hur ofta träffas ni? 
• Vad burkar ni göra tillsammans med boendestödjaren? 
• Är boendestödjaren flexibel och gör vad du önskar? 
• Brukar ni planera in vad ni bör göra eller tar ni det som kommer upp under dagen? 
• Tycker du att det är bra att ha en boendestödjare? 
• Hur mycket till hjälps kommer boendestödjaren? 
• Har ni tillsammans ett syfte och mål? 
• Känner du dig trygg med din boendestödjare? 
• Bidrar boendestödjaren med positiva effekter i din vardag? Om ja: beskriv med vad till exempel. 

 

Mer detaljerade frågor kring ”meningsfull sysselsättning” 
 

• Känner du att boendestödet har gjort dina dagar mer ”meningsfull”? På vilka sätt? 
• Har boendestödet hjälp dig med att vara aktiv på någon aktivitet? 
• Skulle något vara annorlunda i ditt liv om du inte skulle haft boendestöd? Hur då? 
• Har du någon gång känt att ”boendestödet har en stor funktion i min vardag”? 
• Beskriv vad en ”meningsfull sysselsättning” betyder för dig? 
• Har du någon sysselsättning som mål i livet? Som vad, jobba, vara pension m.m.? 
• Vill du ta upp något mer som vi har glömt fråga om? 

 
Stort tack för ert deltagande! 
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Bilaga 3 
Intervju mall för boendestödjare 

Bakgrundsuppgifter 
• Kön 
• Ålder 
• Varför boendestöd? 
• Erfarenhet inom området? 

 
Allmänt om verksamheten, boendestödjaren och arbetsform 

• Vad innebär boendestöd? 
• Vem får boendestöd? 
• Hur går processen till? Kan du berätta lite ingående? 
• Hur många klinter har ni? 
• Har alla klienter en sort fysisk/pyskisk funktion nedsättning? 
• Vad erbjuder verksamheten till klienterna? 
• Har ni god kommunikation mellan boendestödjarna? 
• Har ni någon sort larm när ni är hos klienten? 
• Vilka arbets hjälpmedel har ni? 
• Har ni riktlinjer som ni följer efter? 
• Kan du förklara ett av de vanligaste målen ni träffar på? 

 

Meningsfull sysselsättning 
• Vad betyder meningsfull sysselsättning för dig? 
• Hur får klienter med psykiska och fysiska funktionsnedsättning en meningsfull vardag? 
• Vilka behov söker klienten efter? (Sociala relationer, vardags sysslor) 
• Vilka möjligheter har ni som boendestödjare när ni ska försöka få klienten en meningsfull 

sysselsättning? 
• Hur viktigt är det att få en meningsfull syselsättning? 
• Finns det svårigheter? Vilka? Vad?  
• Hur medveten är varje klienten om genomförande planen? 
• Hur mycket följer ni den?  
• Är målen tillsammans eller enskild? 
• Hur uppnår ni målen? 

 
 
Stort Tack! 
 
 
 

 

 

 


