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1. Inledning 

 

Debatten kring personer med psykiska funktionshinder har i dagens samhälle blivit ett hett 

ämne som diskuteras på olika plan. Debatten har handlat mycket om huruvida vården som ges 

till personer med psykiska funktionshinder är tillfredställande. Och om huruvida det är 

positivt eller negativt då det numera är ovanligt med låsta anstalter för gruppen med psykiska 

funktionshinder, de forna mentalsjukhusen, att den här gruppen nuförtiden har slussats ut i 

samhället för att få en möjlighet till delaktighet i samhällslivet som alla andra människor 

(Brunt & Hansen 2005). Diskussionen kring det här har många gånger haft sin upprinnelse i 

de våldsbrott som begåtts av psykiskt sjuka personer som gett stora uppslag i pressen. Denna 

grupp är dock inte de som står för de flesta våldsbrott (Wittrock 2007), utan det är i de flesta 

fall psykiskt fullt friska personer som står för de flesta våldsbrott. Debatten kring psykiska 

funktionshinder har också handlat om de ”nya” psykiatriska diagnoser som allt fler tycks 

drabbas av och vad detta har får för konsekvenser på vad uppfattas som normalitet (Kärve 

2000). Jag anser därför utav denna debatt att många grupper av personer med psykiska 

funktionshinder har getts en negativ stämpel utan att förtjäna det, just kanske på grund av att 

det är en socialt exkluderad grupp i samhället (Brunt & Hansen 2005). Därför tar jag tillfället 

genom denna uppsats att undersöka ett utav av de stödinsatser som ges från samhället till 

personer med psykiska funktionshinder och då utifrån den egna målgruppens upplevelser och 

tankar kring en verksamhet, vilket specifikt för denna uppsats är ett boendestöd.  

 

Studien kommer att handla om vad ett boendestöd har för funktion och hur det påverkar 

livssituationen för personer med ett psykiskt funktionshinder. Boendestöd är ett stöd och 

hjälpmedel i hemmet och vardagen för lindrigt psykiskt funktionshindrade personer. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur brukare som har ett specifikt boendestöd upplever det stöd 

de får genom denna verksamhet samt vilken betydelse det har för personen och vilken 

funktion boendestödet har för brukarens levnadssituation. Jag kommer också att undersöka 

personalens perspektiv på boendestödet, hur de upplever att verksamheten funktion och vad 

de har för åsikter och tankar kring det stöd de ger gentemot brukarna.  

 

Intresset till mitt val av ämne kommer delvis ifrån den problematik som nämndes 

inledningsvis, vilket jag anser är en aktuell social problematik som är viktig att ta i beaktning i 

dagens samhälle. Mitt intresse kommer också ifrån att jag själv vikarierat som boendestödjare 
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och att jag genom denna erfarenhet fick upplevelsen av att detta är en mycket spännande 

verksamhet som bygger på synsättet, hjälp till självhjälp. 

 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen består utav sju kapitel. Första kapitlet består av inledning samt syftet med 

uppsatsen och dess frågeställningar. I kapitel två behandlas bakgrunden till uppsatsens ämne. 

Detta görs genom en redogörelse av funktionshindret Aspergers syndrom, och en kortare 

historisk tillbakablick av psykiskt funktionshindrade livssituation samt ett avsnitt om olika 

former av stödinsatser från samhället.  Under kapitel tre tas de olika teoretiska 

utgångspunkterna upp och förklaras mer ingående. I kapitel fyra redogörs det för de 

metodologiska valen till uppsatsen, samt tillvägagångssättet. I kapitel fem presenteras 

resultatet under olika teman. I kapitel sex finner läsaren den sociologiska analysen över 

resultatet, där materialet kopplas samman till de valda teorierna. Slutligen i kapitel sju, förs en 

avslutande diskussion med mina reflektioner.  
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1.2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att få en förståelse kring vad en social verksamhet i det här 

fallet ett boendestöd1 har för betydelse för psykiskt funktionshindrade personers vardag, 

specifikt för personer med diagnosen Aspergers syndrom. Syftet är också att få en inblick i 

målgruppens egna upplevelser och tankar kring boendestödet och om det fyller någon 

funktion för den funktionshindrades livssituation. För att få ett bredare perspektiv på hur 

verksamheten fungerar undersöks också personalens tankar och åsikter om hur boendestödet 

fungerar och vilken funktion det har gentemot de psykiskt funktionshindrade. Syftet innefattas 

också utav hur brukare och personalens tankar kring diagnosen ter sig, och hur de ser på 

diagnosens funktion och betydelse?  

 

 

• Vilken betydelse och funktion har boendestöd för psykiskt funktionshindrade 

personers livssituation och vilka upplevelser har brukarna av verksamheten? 

 

• Hur ser personalens perspektiv ut på boendestödet som verksamhet? 

 

• Vilken betydelse och funktion har diagnosen för brukaren och för det stöd denne får? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Med boendestöd syftar jag till verksamheten som helhet, de insatser och det stöd som ges av boendestödjarna 
till brukaren. 
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2. Bakgrund 

 

Det boendestöd som jag valt som mitt studieobjekt har 13 brukare där alla bor i egna 

lägenheter och de allra flesta har någon sorts daglig verksamhet, såsom dagcenter, 

praktikplatser, daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade och en del har vanliga 

arbeten. De allra flesta av brukarna som tillhör detta boendestöd har diagnosen Aspergers 

syndrom2 och åldrarna varierar mellan 18 till 40 år. Av den anledningen att de flesta brukare 

har funktionshindret Aspergers syndrom, är också fokus i denna studie en koncentration kring 

funktionshindret Aspergers syndrom och dess specifika problematik och vad detta ställer för 

krav på boendestödet som verksamhet och boendestödjarna. Utav den här anledningen följer 

en mer detaljerad förklarning av vad funktionshindret innebär, samt en historisk tillbakablick 

kring hur problematiken kring psykiskt funktionshindrades livssituation tidigare sett ut i 

Sverige. Här kommer det inte specifikt handla om personer med funktionshindret Aspergers 

syndrom utan mer generellt om gruppen psykiskt funktionshindrades situation. Detta av den 

anledningen att Aspergers syndrom är en relativt färsk diagnos bland de psykiska 

funktionshindren. Då det var först på 1990-talet som funktionshindret Aspergers syndrom 

blev allmänt känt inom den anglosaxiska och skandinaviska psykiatrin (Gillberg 1997). Och 

det är först det senaste decenniet som debatten kring funktionshinder inom 

autismspektrumstörningar, såsom ADHD, DAMP och Aspergers syndrom blivit aktuellt i 

media och också känt för gemene man. Många barn och vuxna som haft olika 

beteendestörningar eller uppmärksamhetsstörningar, speciellt då barn i skolåldern med dessa 

störningar har kommit i centrum av den här debatten kring diagnostiseringen av psykiska 

funktionshinder. Detta har säkerligen gett en efterlängtad förklarning åt många individer och 

deras familjer på den problematik som de upplevt. Men diagnostiseringen har också skapat en 

”hets” kring att diagnostisera allehanda psykiska problem och avvikande beteenden (Kärfve 

2000), vilket i sin tur gjort att ramarna för vad som uppfattas som normalitet har krympt 

avsevärt, vilket i sig har skapat en djupare problematik för hur den enskilde individen 

uppfattas och vad hon utsätts för.   

 

 

 
                                                 
2 Jag har valt att i hela uppsatsen använda mig av begreppet Aspergers syndrom för att beteckna 
funktionshindret. Detta för att brukarna själv använder begreppet och likaså personalen, då de talar om 
funktionshindret. Andra använder begreppet AST, Autism Spektrum Tillstånd. Men då målgruppen själv och 
personalen använt begreppet Aspergers, så anser jag det naturligt att jag också använder det begreppet. 
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2. 1 Aspergers syndrom 

Inför den här uppsatsens ämne är det viktigt att poängtera att det finns olika vetenskapliga 

perspektiv och åsikter kring diagnostiseringen av de lättare formerna inom autismspektrat. 

Det här ämnet har under de senaste åren varit upphovet till en kraftig debatt mellan de olika 

vetenskapliga perspektiven (Hallerstedt 2006). Eva Kärfve (2000) som är docent i sociologi 

vid Lunds universitet menar att det i dagens Sverige råder en stark tilltro till forskare som 

anser att vissa beteende- och uppmärksamhetsstörningar har en neurologisk och biologisk 

orsak, alltså ett biomedicinskt perspektiv. Medan sociologer och samhällsvetare menar att 

detta kan ses som en konsekvens av sociala missförhållanden och övergripande 

samhällsförändringar. Dessa olika perspektiv på diagnostisering av autismspektrumtillstånd 

kommer jag att återkomma till i analyskapitlet. Kärfve menar att Christoffer Gillberg, 

professor för barn och ungdomspsykiatrin vid Göteborgs universitet och hans medarbetare, 

har skapat en ny sjuklighet med det som Kärfve menar är deras syn på MBD, myten om den 

minimala hjärnskadan. Där hon menar att Gillberg med medarbetare har konstruerat ett eget 

hjärnskade/hjärndysfunktionssyndrom för autismspektrum tillstånd, företrädesvis diagnosen 

DAMP (Kärfve 2000). Detta har också medfört att det finns olika uppfattningar om 

diagnosernas utbredning i befolkningen i de vetenskapliga lägren. Gillberg från sin medicinsk 

psykiatriska läger talar om cirka fem procent av alla skolbarn (Gillberg 1997), medan Lena 

Nylander (2000) läkare och forskare för vuxenpsykiatrin vid Lunds universitet talar om 0,6-1 

procent av befolkningen (Nordgren 2000).   

 

Efter att jag sökt runt på Internet kring Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd, så 

visar det sig att de flesta stora hemsidorna om autism, hänvisar kring diagnostiseringen av 

Aspergers syndrom till ICD-10, världshälsoorganisationens diagnosmanual, DSM-IV som är 

det amerikanska psykiatriska sällskapets diagnossystem, samt Gillbergs och Gillbergs 

diagnoskriterier, som har en framträdande plats i informationen. Gillbergs (2000) 

diagnoskriterier bygger på artiklar från själva upphovsmannen till tillståndet Aspergers 

Syndrom, den tyske barnläkaren Hans Asperger (Attwood 2000). Även då jag sökt runt bland 

litteratur kring Aspergers syndrom framgår det starkt att Gillberg haft en stor påverkan kring 

den forskning som skett av autismspektrumtillstånd. Då det i dagens Sverige krävs en 

utredning med efterföljande diagnos för att en person skall få rätt till vård och stöd från 

samhället (Hallerstedt 2006, sid.16), så anser jag det nödvändigt att redogöra för de 

diagnoskriterier som numera råder och hur problematiken generellt ser ut för personer som 

har fått diagnosen Aspergers syndrom.    
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Aspergers syndrom även kallat högfungerande autism sägs vara ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder inom det så kallade autismspektrat. Med en autismspektrumstörning avses 

alla de tillstånd med utmärkande funktionsnedsättningar inom minst två av tre områden: 

ömsesidig social interaktion, ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation samt fantasi 

och beteende.  Övriga diagnoser inom autismspektrumet är klassisk autism även kallat 

Kanners symdrom, där svårigheterna är tydligt utmärkande inom alla tre områden. Det är 

klassisk autism som är den svåraste formen inom autismspektrat. Den lindrigaste formen av 

de autismliknande tillstånden är DAMP (Dålig funktion i fråga om Aktivitetskontroll, 

Motorik-kontroll och Perception) och även kallat ADHD (attention deficit/hyperactivity 

disorder). Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri menar, som jag tidigare nämnt, att 

de lättaste formerna av DAMP och ADHD är mycket vanligt bland skolbarn närmare cirka 

fem procent av alla skolbarn medan de svårare formerna av de här diagnoserna, där det oftast 

förekommer utmärkande autistiska drag, finns hos cirka 1-1,5 procent av alla skolbarn 

(Gillberg 1997, s 27-31). 

 

Personer med Aspergers syndrom har i allmänhet normal till hög begåvning. 

Funktionshindrets svårigheter är: begränsad förmåga till socialt samspel, begränsade 

intressen, tvångsmässighet och speciella rutiner, verbala och icke-verbala 

kommunikationsproblem samt motorisk klumpighet. Personen med Aspergers har också 

märkbara begränsningar till förmåga att intuitivt förstå och reagera på hur andra tänker och 

känner, begränsad förmåga att få sammanhang och mening i sina upplevelser samt en 

begränsad förmåga att organisera sin tillvaro. Det är också vanligt att personer med 

funktionshindret har andra psykiska problem, såsom depressioner, ångest, Tourettes syndrom 

eller tvångssyndrom. Av den anledningen att det är så pass vanligt med ytterligare psykiska 

problem och att kunskapen om funktionshindret är så pass färsk, så menar många forskare 

exempelvis Gillberg att det finns många vuxna som har Aspergers syndrom ovetandes om det. 

I dessa fall saknas det ofta en diagnos eller så har många fått oriktiga psykiatriska diagnoser. 

Detta har gjort att gruppen vuxna med Aspergers syndrom och deras svårigheter har 

missuppfattats och misstolkats utav omgivningen och de har därför inte fått det stöd och den 

förståelse som personer med funktionshindret är i behov av. Numera upptäcks de flesta fall av 

Aspergers syndrom då barnet är i förskoleåldern eller skolåldern, men oftast inte före fyra års 

ålder då problemen oftast är subtila och då personer med Aspergers inte avviker 
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utseendemässigt från allmänheten. Det är också vanligare med diagnosen hos pojkar än 

flickor (www.autism.se). 

 

Många personer med funktionshindret Aspergers syndrom har tidigt i livet upplevt sig själv 

som annorlunda och avvikande och inte som en del i den sociala gemenskapen. Det är inte 

heller ovanligt att personer med funktionshindret blivit offer för mobbing, många gånger på 

grund av att omgivningen uppfattar personen som en udda typ med onormalt beteende. 

Vanligt är också att personer med funktionshindret är mycket ojämna i sin funktionsnivå, då 

vissa specialintressen är mycket vanliga och personen i fråga kan inneha otroliga 

expertkunskaper inom ett visst område, medan andra förmågor som vanligtvis ses som 

naturliga saknas hos personen med Aspergers syndrom. På grund av den ojämna 

funktionsnivån så skapas också problem för personer med funktionshindret, då oftast 

omgivningen missuppfattar personens ojämna beteende och många gånger tolkar beteendet 

felaktigt som exempelvis ointresse för omgivningen eller att personen är ohyfsad. Den största 

svårigheten för personer med funktionshindret är de problem som uppstår i sociala situationer 

vilket leder till att individen får svårigheter med att bemästra vardagen, skolan eller arbetets 

krav utan stöd eller anpassning. Förändringar, stora som små, är även särskilt problematiska 

för personer med funktionshindret och vanliga processer i livet såsom att bli vuxen och flytta 

hemifrån och det ansvar och den planering som följer av detta skede kan te sig mycket 

förvirrande och kaosartat för personen med Aspergers. Likt dessa större förändringar eller 

mindre till synes triviala skeenden kan göra att personen med Aspergers reagerar kraftigt eller 

avvikande och också löper en större risk för att drabbas av psykiska besvär såsom 

depressioner.  

 

Förklarningen till varför en individ drabbas utav Aspergers syndrom är ännu inte känd. Som 

jag inledningsvis påtalade så finns det olika perspektiv angående förklarningen av detta. Men 

enligt Gillberg (1997) och hans medarbetare så påstår dessa att det är en slags av hjärnskada 

som uppstår i fosterlivet, även tros ärftliga faktorer också ha en betydelse (Gillberg 1997). 

Några egentliga behandlingar finns inte då funktionshindret kvarstår livet ut för personen, 

men med de rätta stödinsatserna och en tydlig information till omgivningen, vilket förutsätter 

en korrekt diagnos kan i många fall en person med Aspergers leva ett så självständigt 

vuxenliv som möjligt. Det viktiga med de stödinsatser som görs är att de är långsiktiga och 

sätts in så tidigt som möjligt under barnets uppväxt, och att anpassa kraven utifrån individens 

förmåga. Om detta görs så blir risken mindre att personen med Aspergers drabbas utav 
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ytterligare psykiska besvär, vilket ofta är en reaktion på omgivningens förändringar och krav 

(www.autism.se). 

 

 

2.2 Historik kring psykiskt funktionshindrades situation i samhället 

 Personers med psykiska funktionshinder historia är ingen ljus och trevlig sådan, men det är 

mycket på grund av den anledningen som det är viktigt att ha deras historia med sig i bagaget 

då just denna studie handlar om personer med psykiska funktionshinder.  

Under stora delar av den senare historien har personer med psykiska funktionshinder setts 

som psykiskt sjuka människor. Samhället ansåg att det bästa var för både de psykiskt 

funktionshindrades del och för att skydda samhällsmedborgarna var att avgränsa denna grupp 

från övriga samhället och låsa in de psykiskt funktionshindrade på institutioner. Detta skedde 

under mentalsjukhusen och institutionernas stora era. Då såg man främst på psykiska 

funktionshinder ur ett mediciniskt perspektiv. Senare under 60-talet började en ny 

handikappolitik att växa fram som ifrågasatte det traditionella behandlingsmetoderna och 

institutionerna (Bruzén & Prinz 2006).  Exempelvis så ifrågasatte den franske filosofen och 

sociologen Micael Foucault mentalsjukhusens sätt till att hjälpa patienterna till en bättre 

psykisk hälsa, han påpekade istället att personerna blev institutionsskadade (Foucault 1992). 

Den nya ideologi och politik som höll på att växa fram innehöll den så kallade 

normaliseringsprincipen, där målet var att integrera personer med psykiska funktionshinder i 

samhällslivet, detta för att minska risken för segregering och social exkludering. Den nya 

ideologin implementerades genom att man började avveckla de låsta institutionerna. Det här 

gjorde att nya former av psykiatriska former för vård och stöd skapades. Senare under 70 och 

80-talet övergick psykiatrin till att nästan bli helt och hållet öppenvård, vilket inte samhället 

var förberett på. En undersökning från 1989 (SOU 1992/93, s. 73) visade att de förändringar 

som hade gjorts hade lett till att psykiskt funktionshindrade som grupp hade det avsevärt 

sämre i samhället än andra grupper, samt att de hade svårt att få det stöd och den hjälp som de 

var i behov av. Det här resulterade i att den så kallade Psykiatrireformen kom 1995, syftet 

med reformen var att stimulera till nya boendeformer, rehabilitering samt sysselsättning på 

fritiden för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Det är utifrån den här reformen som olika 

former av boendestöds verksamheter har tillkommit, då de riktar sig mot psykiskt 

funktionshindrade (Andersson & Höglund 2002).       
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Avslutningsvis har verksamheter och samhälliga insatser för personer med psykiska 

funktionshinder genomgått stora förändringar och omorganisationer de senaste decennierna. 

Under största delen av 1900-talet har denna målgrupp varit totalt avskild från det övriga 

samhället och placerats på olika institutioner som exempelvis mentalsjukhus. Men synen på 

psykiskt funktionshindrade personer har förändrats och de politiska målen är att personer med 

dessa funktionshinder skall slussas in i samhällslivet och bli delaktiga i samhället och få 

samma möjligheter att leva och bo som alla andra samhällsmedlemmar. Det är ofta svårt då 

många personer med psykiska funktionshinder har svårigheter att uttala vad för slags 

hjälp/stödinsatser de är i behov av. Insatserna skiljer sig också mycket från person till person 

och behoven är högst individuella. En enhetlig mall för att stödja och hjälpa denna målgrupp 

fungerar inte (Prinz 2004). De sociala problemen för personer med Aspergers syndrom kan 

objektivt ses som likartade men verkligheten för personer med funktionshindret är allt mer 

komplex och individuell. För många är kontakten med de sociala myndigheterna som ofta är 

inblandade i personens situation och dennes egen dagliga struktur på vardagen det 

problematiska för personer med Aspergers syndrom. Det är utifrån den här problematiken 

som boendestödet kan vara en viktig samhällsinsats och fylla en viktig funktion för den 

funktionshindrades livssituation. 

 

2.3 Olika former av stödinsatser  

Det finns olika former av stödinsatser från samhället som riktar sig till psykiskt 

funktionshindrade personer. Dessa stödinsatser går alla under lagen för LSS, som betyder 

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Personer med funktionshindret 

Aspergers Syndrom innefattas av LSS. Ett annat alternativ än boendestöd för lindrigt psykiskt 

funktionshindrade personer kan vara ett personligt ombud. Ett personligt ombud skall bistå 

som en kontakt mellan brukaren och de myndigheter som är involverade i brukarens liv. Detta 

för att se till att brukarens rättigheter blir tillfredsställda och också för att koordinera de olika 

insatserna. Det personliga ombudet skall alltid utgå från brukarens behov och egna önskningar 

(Höglund & Hedman 2002).  

 

En servicebostad eller ett gruppboende är ett alternativ för de brukare som inte klarar av att 

bo i en egen bostad. En servicebostad är en lägenhet som ligger tillsammans med fler 

lägenheter där de psykiskt funktionshindrade har varsin lägenhet. I sådana här servicehus 

finns det dagligen personal att tillgå, där de boende kan få hjälp och stöd med en mängd olika 

saker från personalen. Det finns också samlingsutrymmen där de boende kan träffas och 



12 
 

umgås. En gruppbostad brukar bestå av fyra till åtta egna rum eller lägenheter. Denna typ av 

boende är anpassat för personer med svårare psykiska funktionshinder och är också bemannat 

dygnet runt. I en gruppbostad finns också gemensamma utrymmen som kök, samlingsplats 

och tvättstuga (Ibid). 

 

 

3. Teorietiska utgångspunkter 

 

I det här kapitlet redovisar jag de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen. Den första teorin 

handlar om empowerment som tankemodell och synsätt, varav jag också valt en befintlig 

definition av begreppet, som jag återkommer till. Därefter har jag valt Howard S. Beckers 

sociologiska stämplingsteori om avvikare, varpå jag redovisar teorins utgångspunkter samt 

Beckers egen definition av begreppet avvikare. I stycket framförs även tre synsätt på 

normalitet. Jag använder även Anthony Giddens teori kring moderniteten och självidentiteten, 

där jag koncentrerat mig kring begreppen, ontologisk trygghet, självet och tillit samt abstrakta 

system. Slutligen har jag valt Derek Layders teori om de fyra sociala domänerna. 

 

3.1 Empowerment - definition av begreppet 

Det engelska ordet empowerment är svårt att översätta till svenska. Begreppet kommer från 

latinets ”potere”, dvs. ”att kunna” (eller to be potent or be able to i engelskan). Empowerment 

som begrepp växte fram ur Civil Rights rörelsen i USA på 1970-talet. Rörelsen kämpade för 

utsatta grupper i samhället, samt hade starka influenser från Paulo Freire i Brasilien. En 

empowerment process kan ske på såväl individ- grupp som samhällelig nivå. Empowerment 

begreppet handlade under sjutiotalets diskussioner om att skapa en strategi för de socialt 

utsatta, där man försökte att frambringa lokal utveckling, aktivism och social mobilisering. 

Tankemodellen kan tänkas som en slags hjälp till självhjälp. Begreppet har sedan 1990-talet 

blivit ett flitigt använt modeord, som har kommit att användas i en mängd olika sammanhang, 

vitt skilda från sitt ursprung. Begreppet har därför getts en mängd olika innebörder och 

betydelser, på grund av sin popularitet, då begreppet i alla sammanhang syftar på något 

positivt. Empowerment som begrepp och tankemodell har dock haft störst genomslagskraft 

inom samhällsvetenskapen, såsom inom sociologin, socialt arbete och folkhälsovetenskapen 

(Forsberg & Starrin 1997).  
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I den här uppsatsen har jag valt att använda empowerment som tankemodell och begrepp, för 

att jag anser att boendestödjarna i sitt arbete med brukarna arbetar för att befrämja brukarens 

egen empowerment. Jag har därför valt ut en passande definition av begreppet, som jag anser 

kan appliceras på uppsatsens resultat och det är också till denna definition som jag syftar då 

jag talar om empowerment. 

 

”Empowerment är en social process av att inse nödvändigheten av att befrämja och höja 

människors förmåga att tillfredställa sina egna behov, lösa sina egna problem, och skaffa de 

nödvändiga resurserna för att kunna ha kontroll över sina egna liv”. (Forsberg & Starrin, 

1997 sid. 12) 

    

3.2 Empowerment – tankemodellen 

När man talar om empowerment så talar man ofta om den enskilda individens förutsättningar 

och hur denne ska ta makt över sitt eget liv. Men empowerment går också att se i ett större 

perspektiv och är ett användbart begrepp när det gäller att utforma olika hjälp och stödinsatser 

för socialt utsatta grupper.  

 

Enligt Starrin (1997) är kärnan i den empowermentinriktade modellen att man ser på 

relationerna mellan människor som att de befinner sig på samma nivå. Tankemodellen tar på 

det sättet avstånd ifrån det traditionella paternalistiska synsättet där en över och underordning 

bland människor ses som naturlig. Istället utgår empowermentperspektivet från människors 

lika värde, en jämställdhet mellan människor och en tro på den enskildes egen kraft att 

förändra förhållanden och att utvecklas. Medan auktoritära faktorer såsom, sociala 

myndigheter, expertprofessioner och jantelag ofta sätter hinder för denna utveckling. Syftet 

med att en empowermentprocess äger rum är att individen skall återta kontrollen och makten 

över sitt liv. Starrin menar att ofta ses makt som materiella eller politiska resurser som 

exempelvis pengar eller politiska röster. Detta, menar Starrin, gör att oftast uppfattas 

maktresurserna som begränsade. För att en människa skall få mer makt så måste en annan 

människa förlora en del av sin makt. Alltså grunden i detta synsätt är att makten ses som 

begränsad, och för att en individ skall få mer makt så måste denne strida mot andra om dessa 

knappa resurser. Det här gör att individer och grupper tvingas att konkurrera med varandra, de 

måste kämpa för att behålla sina tillgångar samt att inte dela med sig av sina resurser. Det är 

inte svårt att, med detta synsätt se vilka som blir vinnarna och förlorarna i samhället. Socialt 

utsatta gruppers möjligheter försvåras avsevärt då den värdemässiga grunden utgår ifrån 



14 
 

konkurrens istället för samarbete. Detta är dock inte fallet i den empowermentinriktade 

tankemodellen, som grundas på samarbete och samverkan. Tankesättet bygger på två 

komponenter, dels att vissa resurser ses som begränsade men i själva verket inte är begränsade 

utan istället förnybara. Den andra komponenten handlar om makt, att makt kan öka genom att 

människor samverkar med varandra. Makt behöver således inte betyda att för att en människa 

får mer makt så minskar makten för en annan. Då maktresurserna i sociala fall oftast handlar 

om olika slags av kunskaper, så innebär detta perspektiv att delandet av individuell makt 

såsom, råd, stöd och handledning gör att makten expanderar istället för att minska (Starrin & 

Forsberg 1997). 

Vikten av ett empowermentperspektiv inom samhällsvetenskapen och för de människor som 

arbetar inom samhällets institutioner är av stor betydelse, menar Adams (1996), då något 

fundamentalt skulle saknas i det sociala arbetet om det inte bygger på tankesättet 

empowerment. Perspektivet syftar till hjälp till självhjälp både för individen och gruppen. För 

att individen och gruppen själv skall få kontrollen över sitt och sina liv och därigenom öka 

livskvaliteten. Brusén (2006) menar också att samhällets institutioner måste arbeta för 

empowerment, där empowerment skall ses som ett ledord för det sociala arbetet, såsom i 

utbildningar och utvecklingsarbeten, detta för att det traditionella omhändertagandet och 

förmyndarskap bara skapar en större vanmakt och maktlöshet som i sig konstruerar fler 

sociala problem.   

 

3.3 Avvikelse och normalitet 

Sociologen och interaktionisten Howard S. Becker från den berömda Chicagoskolan sägs vara 

upphovsman till stämplingsteorin om avvikande beteende. Stämplingsteorin utgår ifrån att 

ingen människa är född som en avvikare, utan att det är samhället som gör en individ till 

avvikare. Det här genom att det är samhällets rådande normer och värderingar som avgör vad 

som uppfattas som ”normalt” respektive avvikande beteende. Genom samhällets oacceptans 

och genom negativa sanktioner mot de oaccepterade beteendena så stämplas 

regelöverträdarna till avvikare av samhället. Avvikelsen är en relationell process, då 

avvikelsen först uppstår i relationer mellan människor, detta genom att någon person med mer 

makt definierar ett visst beteende som avvikande, ett annorlunda beteende som skiljer sig från 

normen och blir därmed stämplat som avvikande (Månson 2003). Becker menar därmed att 

avvikelsen inte är en individuell egenskap hos en individ, och avvikare är inte heller en 

homogen grupp. Detta har att göra med att avvikelsens definition, vilken är svår att avgöra. 

Det finns ett allmänt och vanligt sätt att se på avvikelser, det patologiska synsättet, utifrån 



15 
 

detta synsätt så är den mänskliga organismen ”normal” då den fungerar effektivt och utan 

krämpor eller obehag. Allt som skiljer sig från detta ideala tillstånd, definieras som sjukdom 

och också som en mänsklig avvikelse. Vad som definieras som sjukdomar är mycket 

tidsknutet, exempelvis så sågs homosexualitet som en sjukdom fram till sjuttiotalet. Numera 

ses i stället en mängd psykiska tillstånd som sjukdomar utifrån detta perspektiv. Exempel som 

nämns är till exempel utbrändhet och depression (Becker 2006). Valet till den här teorin 

bygger på att jag menar att personer med Aspergers syndrom riskeras att bli sedda som 

avvikare genom att de stämplas som avvikare genom sin diagnos. Det här kommer jag att 

problematisera kring i analysen.  

 

Att av samhället bli betraktad som en avvikare påverkar också individens identitets 

utveckling. För att individen ska kvarstå som avvikare i omgivningens ögon så måste 

individen också till slut betrakta sig själv som en avvikare. Becker har även en maktaspekt i 

sin stämplingsteori av avvikare, att det är viktigt att se vem som har makten att stämpla vem 

som avvikare (Månson 2003). Maktaspekten framgår också i Beckers definition av 

avvikelsen. 

  

”Avvikelsen [är] inte primärt en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en 

konsekvens av att andra har tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är 

en person, som man lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende är det beteende som 

människor stämplar som sådant”.  

(Månson 2003, sid.174)    

 

Tideman (2000) diskuterar i sin bok ”Normalisering och kategorisering ” vad egentligen 

normalitet är för något och att normalitet kan ses utifrån olika perspektiv. Jag har valt att ta 

upp de tre synsätt som Tideman menar huvudsakligen förekommer i den debatt som föregått 

angående normaliseringsprincipen (Tideman 2000). Motivet till att jag tar upp olika synsätt på 

normalitet, är att jag anser att det är viktigt att framhålla att det finns olika perspektiv på vad 

som anses vara normalitet, i förhållande till att jag presenterade Beckers (2006) perspektiv på 

vad avvikelse kan vara. Tideman menar också att de olika synsätten på vad normalitet är får 

följder på det normaliseringsarbete som förs (Mallander & Tideman 2004). Jag anser det vara 

relevant att ta upp dessa synsätt i den här uppsatsen som handlar om en samhällelig 

verksamhet som ett boendestöd.  De tre synsätt som Tideman tar upp är: statistisk normalitet, 

normativ normalitet och individuell eller medicinsk normalitet. Den statistiska normaliteten 
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ser på normalitet som det mest vanliga tillståndet bland en befolkning. Normaliteten bestäms 

utifrån detta synsätt från ett medelvärde i en population, det vill säga det vanligaste tillståndet 

hos människan. Med normativ normalitet betraktas normalitet genom de värderingar som 

råder och som anses vara normalt i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. Det tredje synsättet 

individuell eller medicinska normalitet innebär att antingen ses man som normal alltså ”frisk”, 

och är man inte det då ses man som avvikande, alltså ”sjuk”. Då krävs behandling för att 

uppnå normalitet (Tideman 2000, sid.53).  

 

3.4  Det sociala samhällsstödet som ett abstrakt system 

Jag menar att brukarna i min studie tvingas att förlita sig på det sociala samhällsstöd som de 

är beroende av genom ett boendestöd. Därför har jag valt att ta upp Giddens (1999) begrepp, 

ontologisk trygghet, självet, tillit samt abstrakta system som teorietiska utgångspunkter. 

Därför att jag anser att det sociala omsorgssystemet som finns i Sverige idag kan liknas med 

Giddens metafor, abstrakta system. Här nedan redogörs därför för vad Giddens menar med, 

ontologisk trygghet, tillit, självet och abstrakta system. 

 

Giddens (1999) diskuterar i boken ”Modernitet och självidentitet” självets skapande. Det 

senmoderna samhället präglas starkt av reflexiviteten menar Giddens och i detta samhälle är 

individen i stort behov av att kunna formulera sin identitet. I och med att samhället ständigt är 

i förändring och människans planer och handlingar sker och förändras oavbrutet, måste 

individens själv vara något som den kan tilltro sig till för att klara samhällets oförutsägbara 

förändringar och skeenden. Detta betyder inte att självet är konstant utan självet är också i 

ständig förvandling. För att individens själv skall klara av dessa omvandlande påfrestningar 

krävs det att individen känner en ontologisk grundtrygghet till sitt själv och omvärlden, menar 

Giddens. Den här tryggheten skapas under uppväxten och bygger på en kärleksfull och trygg 

barndom. Det är utifrån den grundtrygghet som självet kan utvecklas då individen konstituerar 

sitt själv genom berättandet av sin egen biografi för sig själv och i samspelet med andra. Den 

ontologiska grundtryggheten gör också att individen får en tillit till samhällets olika abstrakta 

system såsom dess institutioner och dess medlemmar, en känsla av att oväntade saker och 

problem går att lösa eller är övergående. Denna tillit är också ett underlag för självets vidare 

konstruering (Giddens 1999). Giddens beskriver det så här: 

 

”Den tillit som etableras mellan ett spädbarn och dess omsorgsgivare åstadkommer en 

[vaccinering], som skyddar mot de potentiella hot och faror som finns även i de mest triviala 
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vardagliga aktiviteter. I detta avseende är tillit av fundamental betydelse för den [skyddshinna] 

som omgärdar självet när det kommer i kontakt med den vardagliga verkligheten. Den sätter 

parentes om de potentiella händelser som – om individen allvarligt funderade över dem – skulle 

medföra handlingsförlamning eller överväldigande känslor.” (Giddens 1999, sid.11) 

 

Giddens (1999) menar alltså att, för att individen skall klara av dagens samhälle, så krävs det 

tillit till sitt eget själv, alltså sin identitet samt också en tillit till sin omgivning och det 

samhälle man lever i. Denna tillit är grundad på att man känner en ontologisk trygghet. 

Annars så hotar kaoset och desorientering på andra sidan, i alla sorters situationer, även de 

mest triviala. Giddens tar upp som exempel på triviala situationer, Garfinkels ”experiment” 

om vardagsspråket där han menar att vardagsspråket är starkt förbundet med det mänskliga 

varandets basala grund. Han menar att för att människan skall kunna svara på de enklaste 

vardagliga frågorna, ett beteende som tas för givet, kräver det att individen förutsätter en 

gemensam och otvivelaktig verklighetsuppfattning med den andre aktören. Denna känsla av 

en gemensam syn på verkligheten menar Garfinkel, ständigt konstrueras i sociala 

interaktioner människor emellan, där det förutsätts att det som händer är tillförlitligt (Giddens 

1999, sid. 48-51).  

 

Giddens (1999) menar att modernitetens abstrakta system är ett slags av ”säkerhetssystem” 

för att vardagens kontinuitet ska upprätthållas. Då det senmoderna samhället ständigt byter 

skepnad så medför detta en stor osäkerhet och en mängd risker för människan. Genom de 

abstrakta systemen som kan ses i form av olika samhälleliga institutioner som exempelvis 

skolan, omsorgen och vården. Institutioner kan också ses som abstrakta system med 

expertkunskaper som i sig bildar egna expertsystem, som individen kan falla tillbaka på och 

förlita sitt tvivel och sin osäkerhet på, då själva samhället är i ständig omvandling och något 

som människan inte vågar förlita sig till (Giddens 1999, sid.161-167).   

 

 

3.5 De sociala domänernas teori 

För att ytterligare sätta mitt resultat i ett nytt perspektiv, och som jag också ser som 

sammanbundet med de övriga teorierna och begreppen, vill jag presentera Layders (2005) 

teori om de sociala domänerna. Jag anser att den här teorin är viktig i min uppsats då teorin 

belyser mina frågeställningar utifrån fyra olika element, vilka jag kommer att redogöra för här 

nedan.   
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Derek Layders (2005) teori om de sociala domänerna kan man säga är en aspektteori över den 

sociala interaktionen. Layder har skapat en teori som försöker att sammanväva den sociala 

verkligheten och som i praktiken bygger på fyra sammankopplade och inbördes påverkande 

olika element. Layder har genom sin teori om de sociala domänerna försökt att lyfta fram 

subjektiva erfarenheter till en egen analysnivå, för att förklara subjektiva upplevelser av 

exempelvis social uteslutning. Han menar att det är genom subjektet som den objektiva 

verkligheten reflekteras, såsom makt och resursfördelningar och dess strukturer. För att få en 

förståelse kring subjektets erfarenheter menar därför Layder att man bör studera individen 

utifrån olika aspekter, som i sig är starkt sammanknutna men samtidigt autonoma och 

påverkningsbara och det är härigenom som hans teori om de sociala domänerna kommer in 

(Mallander & Tideman 2005).  

 

De fyra domänerna är;  

• Den psykobiografiska domänen  

• Den situationsbundna aktivitetens domän 

• Den sociala inramningens domän  

• De kontextuella resursernas domän  

 

Med den psykografiska domänen avser Layder (2005) varje individs unika livshistoria. I 

denna domän är individens erfarenheter i livet centrala såsom, betydelsefulla relationer och 

minnen, vilket Layder menar gett individen ett unikt förhållningssätt till sin omgivning och de 

händelser som sker där. Individens livshistoria och dess händelser är starkt kopplade och 

beroende av individens sociala grupptillhörigheter såsom, kön, klass, etnicitet och ålder. 

Layder menar att individen har en stark strävan av att upprätthålla sin självbild, i mötet med 

andra människor. 

 

Med den situationsbundna aktivitetens domän menar Layder att detta uppstår då två eller fler 

personer interagerar med varandra och har ett gemensamt intresse av situationen. I den lokala 

situationen bevakas aktörernas beteende av varandra, och oönskade beteenden kan genom 

”övervakningen” revideras alltefter de andra aktörernas gensvar. Layder menar också att de 

situationsbundna mötena också reproducerar samhällets generella och redan accepterade 

sociala handlingsmönster, och därför inbegrips denna domän också utav en maktaspekt. 
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Den sociala inramningens domän menar Layder har att göra med att en specifik social 

inramning påverkar mycket vilken interaktion som kan utföras på den specifika platsen. 

Platsen kan till exempel vara en arbetsplats, ett café eller en bostad, dessa olika platser 

indikerar olika interaktionsmöjligheter vilket får till sin följd att interaktionens karaktär 

påverkas. Även inom denna domän menar Layder att maktrelationer är av betydelse för den 

sociala interaktion, och inget som kan förbises.  

 

I den fjärde och sista domänen som är den kontextuella resursernas domän, tar Layder om ett 

macroperspektiv över den sociala interaktionens resursfördelning, till skillnad från de andra 

domänerna som mer utgår från ett microperspektiv. Layder menar att för att kunna se de 

ojämlika resursernas fördelning och hur detta påverkar individen, måste man anlägga ett 

samhälleligt perspektiv på problematiken, för att då kunna se ett faktiskt mönster av 

ojämlikheten. Layder lägger här fokus på kollektiv, organisationer, sociala klasser och 

grupper, kvinnor/män och etniska grupper (Mallander & Tideman 2005, sid. 103-111). Här 

menar jag att man kan se psykiskt funktionshindrade som en grupp i samhället, som är starkt 

påverkad av den ojämna resursfördelningen, vilket jag kommer att återkomma till i 

analyskapitlet. 

 

 

4. Metod 

 

För att på lämpligaste sätt insamla empiri som kan ge ett svar på mina frågeställningar samt 

ett försök till en djupare förstålelse av målgruppens upplevelser kring verksamheten 

boendestödet, har jag valt att använda mig av en ”kvalitativ enkätundersökning” och 

semistrukturerade kvalitativa djupintervjuer (May 2001). Under den här rubriken kommer jag 

att redogöra och förklara för de metodlogiska val jag gjort till denna uppsats. Jag kommer 

också att motivera varför jag valt de metoder och det tillvägagångssätt som jag gjort. Därefter 

följer en praktisk beskrivning över hur jag fick tillträde till fältet samt praktiskt hur jag 

genomförde insamlandet av data. Slutligen kommer jag också att föra en diskussion kring de 

etiska aspekterna av mitt tillvägagångssätt. 
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4.1 ”Kvalitativ enkätundersökning” 

Utifrån min förförståelse av funktionshindret Asperger syndrom, så hade jag betänkligheter 

kring hur villiga målgruppen skulle ställa sig till en kvalitativ intervju med mig. Även om jag 

kanske hade fått tillräckligt med informanter som ville ställa upp på en intervju, så var jag 

osäker på om intervjuer skulle ge mig tillfredsställande information då personer med 

funktionshindret Asperger syndroms centrala problematik bygger på svårigheter i det sociala 

samspelet. Många är introverta och känner sig kanske inte bekväma i en intervjusituation, då 

de kanske upplever att befinner sig i underläge. Med hänsyn till detta valde jag istället att 

använda mig av en kvalitativ enkätundersökning som i detta fall kommer vara en enkät som 

formulerats utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. Enkäterna delades ut till 

respondenterna av mig under en kväll då baslägenheten var öppen, respondenterna fick 

därefter försegla sin egen ifyllda enkät i ett kuvert som insamlades till mig. Till respondenter 

som inte infann sig under denna kväll blev jag tvungen att istället skicka enkäten hem med 

personalen på boendestödet. Dessa samlades också in i kuvert av personalen som de sedan 

lämnade till mig, allt detta för att garantera anonymiteten.  

 

Åter till min motivering kring valet av enkätundersökningen. Enkätundersökningar 

karakteriseras av att vara stora kvantitativa undersökningar som till exempel är faktamässiga, 

attitydmässiga, socialpsykologiska och förklarande till sitt syfte. Målet för undersökningarna 

brukar också vara att svaren blir mätbara och generaliserande (May 2001, s 114). Detta är inte 

mitt syfte med att använda mig utav en enkätundersökning som metod, och jag gör inte heller 

några som helst anspråk på att den datan som samlades in skall kunna mätas eller vara 

generaliserande för hela gruppen psykiskt funktionshindrade. Utan valet av den här metoden 

bygger förutom de tidigare motiveringarna, på den specifika målgruppens förutsättningar. Jag 

har därför tagit hänsyn till de funktionshindrades svårigheter och anpassat metoden till vilket 

jag tror är lämpligast för respondenterna3. För att få en skriftlig enkät, med raka frågor och 

tydliga svarsalternativ som respondenten kan ta god tid på sig att fundera över och ta ställning 

till, i en miljö som personen känner sig trygg i, har jag övervägt är den mest passande 

metoden för att kunna få målgruppens perspektiv på sin tillvaro med boendestödet.  

 

                                                 
3 Jag har valt att genomgående i uppsatsen kalla alla brukarna för respondenter, då jag skriver om det som kom 
upp genom enkäterna eller intervjun, det här på grund av att de blev respondenter genom enkätundersökningen. 
Och att jag vill säkerställa anonymiteten. Personalen kallar jag för informanter, då jag skriver om vad de 
berättade i intervjuerna. 
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Enkätens frågor och svarsalternativ är även utformade med tanke på målgruppens specifika 

svårigheter. Därför övervägde jag att inte göra svarsalternativ likt en gradskala som 

respondenten skall ringa in sitt svarsalternativ på exempelvis en skala från ett till fem, då 

dessa enkäter annars nu är väldigt vanliga. Då personer med funktionshindret Asperger 

syndrom ofta uppfattar saker och ting som antingen svart eller vitt, ja eller nej och har 

problem att förstå ”gråskalorna” där emellan, ansåg jag att denna utformning bara skulle göra 

målgruppen förvirrade och bekymrade. Därför utformade jag enkäten med så raka och tydliga 

frågor som möjligt och med svarsalternativ som oftast besvaras med ett ja eller nej och ett 

utrymme vid de flesta frågor där respondenten kan förklara mer varför denne svarade ja eller 

nej, om personen känner att den vill och kan det. Jag anser också att enkäter säkerställer den 

etiska problematik som en intervjusituation kunde ha skapat. I och med att jag själv redan har 

träffat och varit involverade i de flesta av brukarnas vardag, och alltså inte har en helt neutral 

position till mina respondenter, så finns det en viss risk att en intervju skulle göra att jag 

tolkade informationen allt för subjektivt och för mycket utifrån min förförståelse av den 

enskilde individen. Enkätens struktur är också uppbyggd utifrån att besvara uppsatsens syfte 

och första frågeställning, ”Vilken betydelse och funktion har boendestöd för psykiskt 

funktionshindrade personers livssituation och vilka upplevelser har brukarna av 

verksamheten?”.  

Genom enkätens sista fråga angående en förfrågan om en intervju av respondenterna, var 

frågans syfte en ansats till att få respondenterna att vilja berätta mer om sina upplevelser av 

boendestödet samt hur de upplevt att få en diagnos ställd till sitt funktionshinder. Genom att 

göra förfrågan till intervju genom enkäten, gav jag respondenterna att i lugn och ro fundera 

över huruvida de ville ställa upp på en intervju eller ej. 

 

 

May (2001) skriver att en av fördelarna med postenkäter är anonymiteten då man undersöker 

frågor som kan uppfattas som privata och känsliga. Man undviker den skevhet som intervjuer 

kan ge, då en fråga sällan ställs exakt likadant. Nackdelar som han nämner med metoden är 

till exempel att frågorna tvingas vara tämligen enkla och raka och det finns ingen chans för 

följdfrågor. Dessa aspekter av metoden har jag försökt att bemästra då det egentliga syftet 

med uppsatsen är av kvalitativ sort och då jag vill få en djupare förståelse av problematiken 

kring psykiskt funktionshindrade personer som har ett samhällsstöd i form av ett boendestöd. 

Detta har jag gjort genom att skapa utrymme i de flesta frågorna för att kunna utveckla och 

precisera respondenternas svar. Då inte heller svaren tvingas att vara mätbara så finns det 
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utrymme för ett visst kvalitativt djup. Jag hade även en förfrågan i slutet av enkäten om 

personen i fråga vill ställa upp på en personlig intervju med mig där denne får möjlighet att 

utveckla sina svar. Detta menar jag ger målgruppens respondenter en större trygghet då de kan 

lugnt tänka igenom huruvida de vill ställa upp på en intervju och de får genom enkäten på 

förhand se vad för slags frågor undersökningen behandlar och om det är något de kan tänkas 

berätta mer om. 

 

 

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer     

Semistrukturerade intervjuer innebär att man som intervjuare har specificerade frågor i en 

intervjuguide men i en semistrukturerad intervju, till skillnad från i en strukturerad så tillåts 

intervjupersonen att besvara frågorna i egna termer och fördjupa och utveckla svaren. 

Intervjupersonen har även möjlighet att förtydliga och gå in i en dialog med den som 

intervjuar. Den struktur som ändå finns möjliggör att man kan jämföra intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är väl användbart då man vill inringa ett tema (May 2001). 

Utifrån ovanstående klargörande av vad semistrukturerade intervjuer innebär, så anser jag att 

det är denna typ av intervjumetod som lämpligast kan ge uppsatsen personalens perspektiv på 

boendestödet som verksamheten. Då temat på förhand är bestämt och handlar om 

verksamheten boendestödet, så anser jag att det är viktigt att ha en intervjuguide med frågor 

som kan behandla personalens tankar och åsikter av verksamheten. Men samtidigt vill jag att 

intervjupersonerna skall få möjlighet att berätta fritt om verksamheten och att jag skall få 

möjlighet att gå in i dialog med intervjupersonen och komma med följdfrågor om något 

intressant dyker upp. Jag anser också att det är viktigt att intervjupersonen får uttrycka sig 

utifrån sin egen referensram och erfarenheter och det tillåter den semistrukturerade 

intervjumetoden, då syftet är att få en inblick i detta specifika boendestöd och hur den 

verksamheten fungerar gentemot personer med funktionshindret Asperger syndrom.  

 

I och med att jag själv har arbetat som boendestödjare och på det viset har en ganska god 

inblick i hur verksamheten är uppbyggd och fungerar, så har jag inför intervjuerna försökt att 

distansera mig från verksamheten, för att problematiken kring boendestödet och de 

funktionshindrade inte ska bli alltför skevt och påverkat av min förförståelse. Men jag anser 

också att det finns en fördel med min redan etablerade kontakt med fältet och som intervjuare, 

då redan intervjupersonerna känner till mig så smälter jag antagligen mer in i deras miljö och 
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på det viset känner de sig mer bekväma och kan berätta lite mer ingående om deras 

erfarenheter av verksamheten och vågar säga vad de verkligen tycker, då jag inte ses som 

någon ”granskare” utifrån. Trots att jag är medveten om den ”skevhet” som kan uppstå och att 

denna uppsats inte kommer att bli en objektiv och jämförbar studie, så är det inte heller det 

som är syftet med uppsatsen. Utan för att jag och läsaren skall få en inblick och en djupare 

förståelse för verksamhetens funktion för psykiskt funktionshindrade, så kommer jag i 

analysarbetet att använda mig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, det vill säga tolkning av 

resultatet. May (2001) skriver att hermeneutiska och sociala studier inte handlar om att 

distanstera sig från studieobjekten utan istället som forskare engagera sig för att kunna skapa 

en förståelse av sociala företeelser. Han menar också; ”…de sociala procedurer med vilka vi 

tolkar och förstår vår sociala värld är tvärtom nödvändiga villkor för själva forskningen” 

(May 2001, s 26).  

 

4.3 Tillträde till fältet 

Då jag bestämt mig för uppsatsens ämne, tog jag kontakt med boendestödets enhetschef och 

berättade vad det var jag ville undersöka kring boendestödet. Jag berättade vad syftet var och 

att jag skulle lämna ut enkäter till alla brukare med diagnosen Aspergers syndrom och att jag 

också ville ha personalens perspektiv på verksamheten, genom intervjuer. Enhetschefen 

tyckte uppsatsens upplägg lät intressant och tyckte därför det gick bra att jag genomförde min 

undersökning på deras boendestöd. Det som enhetschefen poängterade för mig och också 

ställde som krav var att undersökningen skulle vara frivillig. Detta har jag beaktat och därmed 

informerat respondenterna och intervjupersonerna att all medverkan är frivillig, men att jag 

ändå önskar och hoppas att alla vill medverka. Därefter tog jag kontakt med personalen på 

boendestödet och berättade också för dem vad min undersökning handlar om och hur jag har 

tänkt att gå tillväga och att jag behövde ett visst samarbete från dem, med att lämna ut och 

samla in enkäterna från brukarna. Uppsatsens syfte och upplägg togs även positivt emot från 

personalens sida, vilket verkligen har underlättat arbetet med insamlandet av data. Då 

enkäterna var klara, så var tanken att jag skulle lämna ut så många som möjligt vid ett tillfälle 

då baslägenheten var öppen för brukarna, men då endast en av brukarna var där denna kväll, 

så fick jag förlita mig på att personalen kunde dela ut resterande enkäter till brukarna. Jag 

bokade också tid för intervjuerna med personalen och informerade dem vad det skulle handla 

om, och att tiden inte skulle överstiga en timma. Intervjuerna genomfördes i personalens 

baslägenhet, en lägenhet som personalen alltid utgår ifrån då de skall till de olika brukarna. 

Baslägenheten är också öppen två kvällar i veckan samt på helgerna och då är alla brukare 
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välkomna dit, för att träffas och umgås. Ofta sker också planerade aktiviteter i baslägenheten 

under dessa tillfällen, såsom exempelvis matlagning tillsammans, filmkväll eller att spela 

sällskapsspel. Totalt genomförde jag fyra semistrukturerade intervjuer med personalen. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon och jag informerade intervjupersonerna att de skulle 

förbli anonyma i uppsatsen och att enbart jag skulle transkribera banden och att de därefter 

skulle de förstöras. Efter att det hade gått tre veckor sen utdelningen av enkäterna, så hade jag 

fått in fem enkäter totalt, varav tre var från män och två från kvinnor. Tre respondenter var 

under tjugofem och två var över tjugofem. Personalen på boendestödet informerade också mig 

om att det inte skulle komma in några fler enkäter. En av dessa fem enkäter, hade tackat ja till 

förfrågan om att ställa upp på en enskild intervju med mig. Därför kontaktade jag personen 

för att bestämma en tid och plats för en intervju. Jag förberedde mig för intervjun, genom att 

titta närmare på den aktuella enkätens svar och formulerade några öppna frågor kring 

respondents svar. Intervjun genomfördes i respondentens hem och tog ungefär en timma.    

 

 

5. Resultat 

 

Jag har delat in materialet under olika teman, vilka var de mesta centrala i enkäterna och 

under intervjuerna. Första behandlas respondenternas (brukarna) svar genom enkäterna och 

intervjun. Därefter presenteras informanternas (personalen) perspektiv på verksamheten. 

 

5.1 Brukarnas upplevelser av verksamheten 

I det här avsnittet presenteras brukarnas upplevelser och åsikter kring hur de anser att det är 

att ha boendestöd. Detta sker genom olika teman, där jag sammanfattar svaren från enkäterna 

och intervjun, på en del ställen använder jag mig av citat som jag anser är målande för det 

aktuella temat.  

 

5.1.1 Boendestödets funktion för brukaren 

Av enkäterna framgår det att alla respondenterna anser att boendestödet fyller någon slags av 

funktion för deras livssituation. Några av respondenterna har svarat att boendestödet hjälper 

dem att strukturera vardagen, medan en annan svarat att det känns bra att ha en social kontakt. 

En respondent har svarat att boendestödet skänker en trygghet åt personen. Ett par av 

respondenterna svarade att alla de nämnda svarsalternativen är en funktion för deras 
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livssituation som ges genom boendestödet. Svarsalternativen om att boendestödet gör 

vardagen meningsfull samt alternativet att personen känner att den utvecklats i sin vardag tack 

vare boendestödet, är det en respondent som har svarat. En annan respondent skrev att han 

tycker det är en trygghet att ha någon som han kan prata ut med om olika problem. 

Respondenten beskrev boendestödjarnas insats som ett ” socialt bollplank”. Intervjupersonen 

tog också upp detta ämne, han menade att det som är bra med boendestödjarna är att man 

alltid kan fråga och rådgöra med dem om det är saker man undrar och funderar över. 

Informanten menade att detta gav denne en social träning som han menade att han behövde. 

Informanten beskrev det så här: 

 

”…så har ju också boendestödet fungerat lite socialt i och med att man träffar dem, jag 

tycker inte om att göra något själv, det är ju därför det har funkat för mig, för de  är 

med och man kan snacka med  dem och fråga saker och man har sällskap”. 

 

Citatet menar jag också uttrycker ett behov av trygghet, att personen inte är själv, att det finns 

någon där att diskutera det som är av betydelse för personen. Detta för oss in på resultatets 

andra tema, vilket är: Boendestödets betydelse. 

 

5.1.2 Boendestödets betydelse 

Alla respondenter utom en anser att boendestödet har en stor betydelse för dem. En 

respondent svarade att boendestödet inte har någon betydelse alls. En respondent menade att 

denne hade lärt sig nya sätt för att hantera sin vardag. Respondenten menade att det handlade 

om att han lärt sig ”nya tekniker” som gör att vissa situationer i hemmet går snabbare och 

enklare att utföra. Detta menade respondenten gav honom struktur på sin vardag, vilket 

medförde att personen fick tid för att göra sådana saker som personen planerat att göra. 

Respondenten utvecklade detta senare genom att förklara, att ofta rinner bara tiden iväg för 

honom och han kan inte själv ta tag i det som skall göras. Detta menade respondenten ledde 

till att han ofta fick ångest och mådde dåligt över att han kände att han inte hade någon 

kontroll över sin tillvaro. Att få hjälp med att skapa strukturer i vardagen, till exempel att 

boendestödjaren puffar på och ser till att olika saker blir gjorda, menade han skänker en 

trygghet åt hans livssituation. 

 

”…det bidrar till att jag kan ta hem kompisar för att jag vet att det är rent och fräscht 

och att man inte har den här otryggheten över sig, det här att man har det över sig och 
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man vet att det måste göras men man klarar inte av det. Det är otryggt på det vis att 

man vet liksom inte när det blir gjort. …som det är nu så kan jag ta hem kompisar om 

jag vill, och bara det att jag vet att det går, det känns tryggt.”   

 

Citatet menar jag beskriver betydelsen av brukarens behov av strukturer för att känna sig 

trygg. 

 

 

 

5.1.3 Upplevelser kring boendestödet 

Att vara beroende av andra människors hjälp och stöd bygger på en tillit mellan brukaren och 

boendestödjaren. Att brukaren känner att dennes vilja respekteras av boendestödjaren som 

kommer hem till brukarens egen bostad, är av största vikt för att boendestödet skall fungera 

för båda parterna. Enkäternas svar visade på att alla respondenterna tyckte att deras egen vilja 

respekterades av boendestödjarna. Däremot var det ett par av respondenterna som tyckte att 

frågan kunde besvaras med både ett bra och dåligt.  Jag fick senare tillfälle genom intervju att 

höra mer från en av respondenterna som utvecklade sina upplevelser kring detta. 

Respondenten menade att han inte alltid fick förståelse för att hans psykiska hälsa är 

skiftande. Han kände att hans psykiska hälsa många gånger sätter stop för det som han 

planerar och de mål som han och boendestödjarna kommit överens om. Viljan från hans sida 

finns där menade respondenten men ibland kan han inte styra över hans andra viljor som han 

har. Det är på det sättet som brukaren menar att hans funktionshinder kommer in i bilden. 

Funktionshindret menade han gör, att han inte kan avsluta göromål som han är väldigt 

intresserad av, vilket många gånger leder till att han inte får tillräcklig med sömn. Personen 

beskrev det så här: 

 

”…det här att det bara är upp till mig om det ska funka. Boendestödet4 menar att  det  

är jag som måste vilja, det vill jag ju men det hjälper inte alltid, utan jag vill en sak 

med samtidigt finns det saker som hindrar mig. Som det här att jag skall lägga mig i tid, 

att om jag sitter vid datorn, så måste jag kolla om jag fått några mejl, eller om  den där 

bilden var bra och så går jag in och jämför bilderna. Och sen blir man fast, och sen 

ångrar jag mig, att fan varför gick jag inte och la mig innan, såna grejer kan jag inte 

hantera.”  

                                                 
4 Respondenten menar personalen på boendestödet, när han säger boendestödet. 
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Citatet menar jag beskriver den komplexa problematik som personer med Aspergers många 

gånger kämpar med. I och med att problematiken ser så komplex ut och den psykiska hälsan 

är så känslig, så ställer det höga krav på personalens förståelse för problematiken. En 

förståelse som kanske ibland är svår att orka leva upp till. Risken för missförstånd mellan 

personal och brukare blir genom denna problematik ett överhängande problem, vilket hänger 

ihop funktionshindret. Det här för oss vidare till nästa tema som handlar om diagnosens 

betydelse och funktion. 

 

5.1.4 Diagnosens betydelse och funktion 

Under en intervju med en av brukarna blev det för mig tydligt om vilken roll 

diagnostiseringen kan spela för en enskild individ. Det här är en brukares upplevelser och 

tankar kring sitt funktionshinder och sin diagnos. Brukaren berättade att han upplevde det som 

otroligt skönt då han fick sin diagnos. I och med att han fick en diagnos så fick han rättigheter 

till stöd och vård, något som han inte visste fanns för hans problem, men som han kände att 

han verkligen var i behov av. Brukaren berättade också att flera läkare innan den utredning 

som gjordes och ledde till att han fick diagnosen Aspergers syndrom, hade påtalat att de 

trodde att han hade Aspergers, men inte berättat vad funktionshindret innebar eller att han 

kunde få stöd och social träning från samhället. Det här gjorde att brukaren kände det som om 

han var ett ”hopplöst fall”  och att han måste vara ”extremt dålig”. Brukaren beskrev att 

läkarna inte gav han någon riktig information: 

  

”…jag tyckte det var botten alltså. Jag kände att det finns väl inte mer än så här. Att 

fick man bara en diagnos, så kunde man få så här mycket hjälp. Jag trodde att jag får 

väl fortsätta gå här och må dåligt och leva i stöket.” 

 

Respondenten berättade vidare kring de känslor han haft inför sitt funktionshinder. Han 

skildrade hur han många gånger känner att han inte passar in i olika sociala gemenskaper. 

Många gånger har han blivit hänvisad till grupper där många av personerna haft olika 

psykiska sjukdomar, såsom psykoser och manodepressiva sjukdomar. I dessa sammanhang 

berättade brukaren att situationen har lett till att han känt sig än mer annorlunda, då han själv 

uttryckte som att han känner sig ”både frisk och sjuk”.  Han beskrev att han ibland mår 

psykiskt dåligt på grund av sin ångest men att han ser det inte som att han har en psykisk 
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sjukdom. Han menade att hans problem rör mer hans sociala svårigheter, så som att skapa nya  

relationer till andra människor. Respondenten berättade så här: 

 

”…jag är liksom inte sjuk på det sättet som psykiskt sjuk. Fast jag funkar sämre än dem 

som har en psykisk sjukdom, för de kan det här sociala, medan jag klarar ingenting 

känns det som. Innan uppfattade jag mig bara som totalt konstig.”  

 

Respondenten berättade vidare kring att hans känslor av att inte passa in har lett till att han 

haft och har ett lågt självförtroende, men som han nu genom att han fick sin diagnos fastställd 

också fick rätten till olika slags av sociala träningar, såsom samtal med en kurator och genom 

boendestödet, som gör att han håller på att bygga upp sitt självförtroende. Brukaren 

poängterade i detta sammanhang att det är boendestödet som ger han förutsättningarna till att 

klara av det genom att de stöttar han i hans vardag, som på så vis gör det möjligt för han att 

delta i andra samhällsaktiviteter utanför hemmet.  

 

5.2  Personalens perspektiv på verksamheten 

Personalgruppen består utav fyra personer, tre kvinnor och en man. Alla har arbetat med 

funktionshindrade personer tidigare. Detta boendestöd har funnits i tre år, varav två av 

kvinnorna har funnits med sen starten. Då verksamheten växt det senaste året och antalet 

brukare blivit fler, så anställdes ytterliggare en personal hösten 2006 samt en till personal 

sommaren 2007. Under denna rubrik kommer jag att sammanfatta informanternas svar under 

olika teman och på visa ställen används citat direkt ur intervjuerna som jag anser belyser 

temat på ett relevant sätt.  

 

5.2.1 Betydelsen av ett boendestöd 

Alla i personalgruppen ansåg att ett boendestöd var ett bra alternativ för lindrigt psykiskt 

funktionshindrade, på grund av att ofta är stödet litet och mer i form av en ”social 

påpuffning”. Att behöva flytta in på en gruppbostad såg de flesta informanterna som ett för 

stort steg som de menade avskärmade brukarna mer från samhället istället för att integreras 

med samhället vilket de menade var viktigt då man har funktionshindret Aspergers syndrom. 

De menade också att det i många fall inte är nödvändigt att bo på en gruppbostad då personen 

har ett lindrigare funktionshinder. Det som beskrevs som positivt med boendestödet var att 

personalen ansåg att de hade stor frihet att individanpassa det stöd som de ger till brukarna. 

De menade också att de genom verksamheten fick stora möjligheter att arbeta med brukarna 



29 
 

efter olika metoder. Det viktiga som nämndes var att de hade gott om tid hos varje brukare, 

minst en timme vid varje tillfälle, detta gjorde att de hade möjligheten att gå varligt fram för 

att skapa en så positiv kontakt som möjligt med brukaren. Detta är grunden för att kunna 

utgöra ett meningsfullt boendestöd, ansåg en av informanterna. Att kunna anpassa stödet efter 

brukarens behov ansågs vara särskilt viktigt. En informant menade att detta gjorde att 

individen kunde bevara sin självständighet, vilket denna informant såg som extra 

betydelsefullt.  

 

”…de har ju sin självständighet kvar, de bestämmer ju själva vad de vill ha stöd och 

hjälp med. Det gör ju att de kan vara självständiga och det är ju bra.” 

 

Något annat som en informant såg som grunden för boendestödjarnas arbete var att alla 

arbetade utifrån samma grundinställning. Då man arbetar i deras hem så är det ytterst viktigt 

att tänka på ett man inte kränker någon. Grundinställningen var också att personer med 

funktionshindret Aspergers syndrom behöver strukturer i sin tillvaro, detta försöker de att 

arbeta med genom att stötta brukaren till ett slags hjälp till självhjälp. Informanten beskrev 

problematiken kring att inte kränka en brukare så här: 

 

”…nåt som jag alltid tänker på, att ja det är mitt jobb fast det är deras liv. Ja man får 

ju tänka efter innan, man får ju inte bara gå in och styra och ställa.”  

 

Målet med boendestödjarens arbete är stödja och hjälpa den funktionshindrade i sin hemmiljö 

tills personen klarar av sin vardag själv, insatserna kan se väldigt olika ut i och med att alla 

brukarna har olika behov på grund av deras olika problem och svårigheter. Att man gör en 

insats i en persons liv under en period menade en informant, ställer vissa krav som man måste 

vara medveten om, och det viktiga menade informanten var att alltid ta sikte på målet, att 

brukaren skall kunna klara sig själv i framtiden. Informanten berättade att det är ungefär ett 

par stycken brukare per år som slussas ut från boendestödet. Informanten beskriver det så här: 

  

”…vi lånar ju bara dom ett tag och stöttar upp dem tills de kan klara sig själva för det 

är ju målet och det är ju deras eget mål också och det är ju det som är vårt jobb, att se 

till att vi inte behövs längre.”  
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Boendestödjaren skall alltså vara medveten om att insatsen är tidsbegränsad och därför sträva 

tillsammans med brukaren mot målet, men man bör också vara medveten om det kan ta lång 

tid innan man ser några resultat menade en informant. Därför får man inte ge upp utan se på 

utvecklingen långsiktigt. Det är små framsteg i taget, menade informanten, men det är också 

det som gör arbetet meningsfullt. 

 

5.2.2 Att skapa strukturer - en trygghet  

Genomgående i intervjuerna diskuterades personers med Aspergers behov av att ha strukturer 

omkring sig för att må bra. Det nämndes också i föregående tema att grundinställningen bland 

personalen var att brukare med Aspergers behöver strukturer i sin vardag. En informant 

menade att problematiken med personer med Aspergers är ofta att de har en vag 

tidsuppfattning, och att tiden är väldigt flytande, vilket många gånger gör att vardagen blir 

oöverskådlig och den funktionshindrade känner att denne inte har någon kontroll över vad 

som händer personen i fråga. Personalen berättade att personer med Aspergers specifikt mår 

väldigt dåligt då de uppfattar att de inte har någon kontroll över det som händer och att de då 

upplever sin tillvaro som mycket kaosartad och kan inte själva se hur de skall ta sig ur kaoset. 

Det är i detta läge som boendestödjaren verkligen kan vara till ett stöd för brukaren. Att hjälpa 

till att skapa strukturer i brukarens liv kan enligt en informant vara allt ifrån att ha en bestämd 

städdag i veckan till att brukaren kan komma upp i tid på morgonen. Det kan också vara mer 

specifikt att man tillsammans med brukaren strukturerar upp varje dag i olika moment och 

punkter, som gör dagen mer överskådlig för brukaren. En informant förklarar det med de 

individuella strukturerna så här: 

  

”För en del är det nog bara det här lilla att någon kommer, att man kommer dit, för då 

kan de dela upp dagen i de här olika sakerna som ska hända och i och med att tiden är 

så flytande oftast hos Aspergers, så ger dessa tillfällen ändå en struktur.” 

 

Att oväntade saker sker är något som personer med Aspergers också har svårigheter med, då 

dessa situationer ofta upplevs som kaosartade då den funktionshindrade inte hade skapat sig 

någon bild av situationen i förväg. Att då ha ordning och strukturer runt omkring sig gör att 

personer med Aspergers lättare kan klara av och orka med oväntade situationerna, situationer 

som kanske en ”normal” person ser som en bagatell. En annan informant beskrev Aspergers 

problematik så här: 
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”Är man rörig i hjärnan så blir det bara värre om det är rörigt runt omkring, men 

börjar man då att skapa ordning i kaoset hemma, så ger det lite stöd åt kaoset i huvudet 

också, för har man struktur på sin omgivning så är det lättare att få struktur på sig 

själv, då blir det ju ett problem mindre, ett kaos mindre”. 

 

Jag menar att detta citat på ett spännande sätt skildrar personer med Aspergers behov att 

kontinuitet och strukturer, som informanterna beskrev som viktigt för deras arbete med 

brukarna. 

 

 

 

5.2.3 Har boendestödet någon betydelse för brukaren?   

Vad tror egentligen personalen om deras insatser hos brukarna? Har stödet som de ger någon 

betydelse för den funktionshindrades livssituation och har de sett någon utav brukarna 

utvecklas genom boendestödet. Detta är personalens perspektiv på dessa centrala frågor för 

verksamheten. 

Alla fyra informanter trodde att boendestödet har en stor betydelse för brukarens vardagliga 

liv, de flesta menade att det mest centrala som boendestödet ger åt brukarna, är en trygghet. 

Att någon kommer till brukaren på en bestämd tid eller hör av sig via telefon, eller att 

boendestödjaren kan fungera som ett socialt bollplank för att resonera kring saker som skett, 

det menade informanterna har en mycket stor betydelse. En informant berättade att det blir 

svårare för boendestödjarna att ha betydelse för brukaren då brukaren kanske har blivit 

påtvingad stödet, från exempelvis föräldrar. Då brukaren kanske är mycket ung och precis har 

flyttat till sin första egna bostad, så menade informanten att det är kanske mer är en trygghet 

för föräldrarna att veta att deras funktionshindrade tonåring har ett boendestöd. Informanten 

menade att i dessa fall så är arbetat mer problematiskt: 

 

 ”det klart att då jobbar man lite i motvind”. 

 

Däremot för de brukare som själva ansökt om boendestödet, så menade informanterna att det 

verkligen har en stor betydelse för brukaren och i hög grad kan göra en påtaglig skillnad för 

brukarens livssituation. Detta har i många fall lett till en stor utveckling för brukaren, en 

informant beskriver det så här: 
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”Ja det tror jag verkligen har betydelse för brukarna, fast det är väldigt olika från 

individ till individ, för en del gör det väldigt stor skillnad faktiskt…för de som varit 

ensamma i många år i sin egen värld och haft stora problem har nu utomstående 

människor som kommer in i deras vardag och ger stöd…där kan vi göra mest nytta”. 

 

Även för de brukare som inte själva bett om boendestödet, så menade en informant att man 

ändå där kan se att det ändå ger en viss trygghet åt brukaren. Och även i dessa fall så menade 

informanten att man kan se en positiv utveckling i brukarens vardag. Utvecklingen kan i 

många fall vara att brukaren börjar tro på sig själv och dennes egen förmåga till att klara av 

saker själv. Informanten berättade: 

 

”…många gånger så ger påpuffningen lite självförtroende och det är kanske bara det 

som saknas. Att se att man kan fast man inte trodde det, och med lite påpuffning så 

kunde man visst det själv, det är själförtroendet det handlar om”. 

 

Informanten berättade vidare om hur hon som boendestödjare försökte visa att dessa 

förändringar eller den utveckling som skett hos brukaren, att detta är brukarens egen förtjänst 

att denne själv har åstadkommit förändringen. Detta menade informanten gav brukaren 

självförtroende att själv ta tag i liknande situationer. Den här utvecklingen menade också 

informanten medförde andra positiva aspekter hos brukaren.  

 

”…för det märker man ju ofta, när brukaren får ordning runt omkring och därmed lite 

självförtroende, så blir de mycket lugnare och då hör man att de tänker på ett annat 

sätt, det är andra saker som kommer upp.”   

 

 

5.2.4 Svårigheter med att vara boendestödjare 

Att arbeta som boendestödjare åt personer som har funktionshindret Asperger syndrom är 

enligt informanterna ibland ett komplext och problematiskt arbete. Detta ställer visa krav på 

personalen som de i de flesta situationer känner att de har redskap att till att lösa situationerna. 

Medan ibland, menade några av informanterna, behövs det mer kunskaper om hur man 

lämpligast går tillväga för att stödja en brukare med Aspergers. En informant hade gärna sett 

att de fick fler utbildningar att gå på. Denna informant önskade även att personalen kunde få 

mer handledning utifrån, någon som kunde ge respons på den problematik som de möter i 

arbetet. Men sammantaget menade alla i personalgruppen att de hade ett stort stöd ifrån den 
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egna gruppen samt chefen, vilket gjorde att det mesta av det problematiska kunde lösas inom 

arbetsgruppen. Att ha ett gott förtroende och stora möjligheter för diskussioner inom 

arbetsgruppen menade alla informanterna var grundläggande för att klara av arbetet som 

boendestödjare. Och lämpligast menade alla var om arbetsgruppen var relativt liten, på grund 

av boendestödet ständigt är i förändring i och med att brukare kommer och går.  

 

Som det nämndes tidigare så ställer arbetet med personer med Aspergers specifika krav på 

personalen. Att vara tydlig och rak i sin kommunikation till brukaren nämner en informant 

som ytterst viktigt i arbetet med brukare som har Aspergers, detta för att personer med 

funktionshindret i regel tolkar språket ordagrant. Den raka kommunikationen gör att man 

undgår många missförstånd, och istället skapar en god relation till brukaren, vilket är 

nödvändigt för det goda stödet menade en informant.  

 

5.2.5 Diagnosens betydelse och funktion 

Att få en diagnos, i det här fallet Aspergers syndrom kan innebära väldigt olika upplevelser 

och uppfattningar beroende på hur man är som person, när i livet man fått diagnosen och vilka 

erfarenheter som man bär med sig. Detta diskuterades under alla fyra intervjuerna, och 

huruvida det är positivt eller negativt med en diagnos och i förhållande till boendestödjarnas 

arbete med brukare som har fått diagnosen Aspergers syndrom. Här redogörs för personalens 

perspektiv på temat. 

 

Alla fyra informanterna var övertygade om att den mest lämpliga tiden i livet för att få 

diagnosen Aspergers syndrom är under uppväxten, då personen är ett barn. Detta för att det 

underlättar för omgivningens förståelse för barnets kanske avvikande beteende. En informant 

menade att detta förmodligen också skänker en stor trygghet till föräldrarna, då de får större 

möjligheter att lära sig hur de skall stötta sitt barn. Får personen sin diagnos som barn, kan 

också en bredare stöttning från olika instanser i samhället var med från början, såsom att 

barnet kan få möjligheten att gå i en särskild skola för funktionshindrade med Aspergers. 

Detta menade informanten gör att individen har sin diagnos med sig på ett helt annat sätt och 

också kan förstå varför denne upplever och reagerar på saker annorlunda. Då personen får sin 

diagnos som barn så handlar det mer om att omgivningen får en chans att förbereda sig och 

skapa en förståelse kring vad funktionshindret innebär, menade en informant, denne beskrev 

det så här: 
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”Alltså själva diagnosen är inte för barnets skull utan för omgivningen och som 

förälder tror jag det är jätteskönt att få veta vad som var fel.” 

 

En av informanterna menade att det märktes avsevärt om en brukare fått sin diagnos som 

barn. Då är brukaren mycket mer medveten om sitt funktionshinder och hur han/hon skall 

hantera sina svårigheter. Detta gör dessa personer mer anpassade och klarar bättre av dagens 

samhälle. Informanten menade också att då personen får sin diagnos tidigt kan också 

boendestödet komma in tidigt i personens liv om det skulle behövas. 

 

Att få diagnosen Aspergers syndrom senare under vuxenlivet och hur detta kan mottas, 

menade de flesta av informanterna var väldigt individuellt. En informant menade att det 

berodde på om personen är mottaglig för en diagnos. Att personen kunde se sin diagnos som 

en förklarning på varför personen kanske många gånger känt sig annorlunda och upplevt sitt 

liv mycket okontrollerat och kaotiskt. Informanten beskrev det så här: 

 

”…positivt för dem som kan se i backspegeln och förstå att det var inget fel på mig , 

detta hände på grund av min Aspergers, att jag inte förstod min Aspergers.” 

 

Men är inte personen mottaglig för en förklarning på den problematik som funktionshindret 

innebär, så gör diagnosen endast problemen för personen än mer försvårade, och personen  

känner sig antagligen än mer annorlunda och till råga på det också stämplad av en diagnos, 

menade flera av informanterna. 

 

Då en individ får sin diagnos under ungdomsåren, menade de flesta av informanterna att detta 

försvårar mottagandet av diagnosen hos personen och att det är den mest olämpliga tiden i 

livet att få sin diagnos. Trots det så är det så att många brukare just har fått sin diagnos under 

tonåren. Att det är särskilt problematiskt att få sin diagnos under tonåren menade en informant 

berodde på: 

”…just att få den i tonåren, när man är så känslig och allt annat är upp och ner, det vet 

jag inte alls om det är bra, för många känner sig nog väldigt kränkta. Att nu blir jag 

ännu mer annorlunda och det är ju jobbigt.” 

 

En annan informant menade också att då personen får sin diagnos under tonåren bara gör 

problemen än värre, då personen redan befinner sig i en ”identitetskris” i och med den 
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omvälvande perioden under tonåren. Risken för att drabbas utav ytterliggare psykisk ohälsa 

såsom depressioner stiger avsevärt också då diagnosen infinner sig under tonåren, menade 

också informanten. Vilket inte gör problematiken lättare. 

 

 

6. Analys 

 

I det här kapitlet kommer den sociologiska analysen att presenteras. Därför kommer jag att 

koppla samman resultatet med de valda teoretiska utgångspunkterna, för att besvara 

uppsatsens frågeställningar.  

 

Efter att jag genomfört intervjuerna med personal och brukare, blev det för mig tydligt att ett 

empowermentinriktat arbetssätt är det arbetssätt som brukaren med Aspergers är i behov av 

och det arbetssätt som boendestödjarna har stora möjligheter att vara med att skapa i arbetet 

med brukaren. 

I teorikapitlet berördes det att både Adams (1996) och Brusén (1996) menade att vikten av ett 

empowermentperspektiv i alla samhälliga insatser är av största betydelse och att alla 

samhällets institutioner fundamentalt är i behov av att grunda sig ifrån ett 

empowermentperspektiv. Ett empowermentinriktat arbetssätt syftar till att öka 

individens/brukarens egen kontroll över dennes livssituation, såsom att öka självkänslan, 

självbestämmandet, den sociala handlingsförmågan samt att där igenom öka chanserna så att  

individen kan uppnå sina egna mål (Brunt & Hansen, 2005 sid.73). Brukaren berättade att han 

genom boendestödet har lärt sig att hantera sina svårigheter, till exempel har han svårt med 

tidsuppfattningen och förlorar då ofta kontrollen över sin vardag. Han menade att 

boendestödet hjälper honom att strukturera vardagen och att boendestödets stöd ger honom 

förutsättningar för att kunna fungera i sin vardag. Respondenten beskrev det så här: 

 

”…men det jag behövde mest det var hjälp till att ta mig ur svårigheterna, åtminstone 

att hantera det bättre och kunna fungera”.  

 

Citatet visar att man kan se boendestödjarens arbete som en insats för att öka brukarens 

empowerment, då stödet gör att brukaren får större kontroll över sin livssituation. Brukarens 

livskvalitet ökar då empowerment gör att brukarens självkänsla och självbestämmande ökar. 

Personalen på boendestödet såg att brukare ofta mår bättre av att få struktur på sin tillvaro 
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vilket yttrade sig hos brukaren av att personen fick en känsla av att denne har en större 

kontroll över sin vardag. Personalen menade på att brukare med Aspergers ofta har svårt att 

hantera oväntade situationer och upplever dessa situationer som mycket okontrollerade och 

stressfyllda. Det är som jag nämnde i bakgrunden en specifik svårighet för personen med 

Aspergers, att se sammanhanget och meningen i oväntade situationer som sker. För att 

förklara det som händer så tar jag upp Giddens (1999) begrepp ontologisk trygghet. Giddens 

menar att ontologisk trygghet innebär en grundtrygghet till samhället och sin omgivning, en 

känsla som ger en trygghet att saker och ting går att lösa och ordna, utan att personen 

uppslukas av känslor som vanmakt och ångest. Att personer med Aspergers i många 

avseenden verkar sakna en sådan ontologisk trygghet menar jag gör den här gruppen av 

människor till extra sårbara och känsliga i det som Giddens kallar det senmoderna samhället. 

Han menar att samhället allt mer karaktäriseras av ständig förändring och otrygghet, där 

samhället förutsätter att individen känner en ontologisk trygghet och tillit till sitt själv och det 

abstrakta systemen, detta menar Giddens är av största betydelse. Giddens talar om att det är 

fundamentalt för individen att denne kan formulera sin identitet och tilltro sitt eget själv då det 

senmoderna samhället starkt präglas av reflexivitet. För att detta skall vara möjligt för 

individen så förutsätts det att individen känner en ontologisk trygghet och en tillit till 

samhället och dennes omgivning. Jag menar att på grund av att personer med Aspergers har 

svårigheter med att se sammanhang och mening i det som sker, gör att de också får 

svårigheter till lita på sitt eget själv och sin identitet. Detta gör att personen med Aspergers 

har en lägre självkänsla och tron till den egna förmågan och kraften är svårare för personen 

med Aspergers att lita på. Jag menar genom det här resonemanget att det 

empowermentinriktat arbetssätt som jag definierat syftar till att befrämja dessa känslor för 

personen med Aspergers, som gör att han eller hon kan se ett sammanhang och mening i sin 

tillvaro och därmed få en ökad kontroll över sin livssituation, vilket också ger personen en 

ökad livskvalitet. Den här diskussionen menar jag ger ett svar till läsaren på den första 

frågeställningen, som handlar om vilken betydelse och funktion boendestödet har för 

brukaren. Boendestödet fungerar som ett redskap för att lyfta fram brukarens empowerment 

och detta arbete får betydelsen för brukaren att denne kan fungera och hantera sin vardag. 

Vilket också då gör det möjligt för brukaren att den själv får känslan av att den har kontroll 

över sin vardag och därigenom får en ökad trygghet. 

 

Jag vill här fortsätta att utveckla min analys genom Giddens (1999) begrepp självidentitet och 

den diskussion han för om betydelsen av att ut kunna formulera sin identitet och känna tillit 
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till sitt själv. Det här vill jag göra genom att koppla Giddens resonemang kring skapandet av 

självidentiteten till Beckers (2006) teori om hur avvikare blir till och vad det får för följder för 

individens identitet. Becker menar att individens identitetsutveckling påverkas av att en 

person betraktas utav samhället som avvikare. Följden blir att individen till sist ser sig själv 

som en avvikare i samhället. Det här menar jag kan belysa den problematik som handlar om 

diagnostiseringen av psykiska funktionshinder och vad det kan leda till för individen. Jag 

menar också att de kan belysa de känslor som informanten påtalade att han kände inför sin 

situation, att han inte känner att han passar in och att han ser sig själv som ”konstig”  och 

”knäpp”.  Vilket också är mycket vanliga känslor hos personer med psykiska funktionshinder, 

inte minst från personer med Aspergers (Nordgren 2000). Då samhällssystemets vård och 

service primärt utgår ifrån ett medicinskt och individuellt synsätt på vad normalitet och 

avvikelse är, vilket innebär att normalitet betraktas som att man är frisk medan avvikelser 

betyder att man är sjuk och det sjuka måste botas på något sätt. Detta synsätt togs upp i 

teorikapitlet, som också är det samma som det patologiska synsättet som också nämns i 

teorikapitlet. Utifrån detta synsätt betraktas en människa som normal då den fungerar utan 

krämpor och obehag, såväl psykiska som fysiska, allt som avviker från idealet ses som en 

mänsklig avvikelse. Det som jag vill lyfta fram angående det abstrakta sytemets rådande 

synsätt, det synsätt som uppenbarligen företrädelsevis har makten att avgöra vad som är 

normalt och vad som är avvikande, är att känslor hos personer med sociala 

interaktionsproblem som de jag nämnt blir genom sjukvården bekräftade och legitima som 

avvikare. Då känslorna och upplevelserna hos individen blir bekräftade som avvikande och 

därmed utreds det avvikande beteendet och personen får en diagnos, i och med det har nu 

personen fått en etikett på att denne ”är” avvikande. Diagnosen menar jag kan ses som en 

stämpel på att samhället avgjort att individen är en avvikare. Det här anser jag påverkar 

individens identitetsutveckling och individens tilltro och tillit till sitt eget själv. Då individen 

fått en stämpel på sig som avvikare, av samhället genom diagnosen, så börjar individen också 

att se sig själv som annorlunda och konstig, om de inte redan gjort det men avvikelsen är nu 

bekräftad utav samhället. Genom att personen nu ser så här på sig själv får denne också en 

negativ självbild. Den negativa självbilden gör att självförtroendet minskar och därmed tilliten 

och tilltron till individens själv. Tillit till sitt själv menade Giddens var nödvändigt för 

identitetens utveckling. Det framgick av informantens berättelse att han tyckte sig ha ett lågt 

självförtroende, och menade att han behövde stärka sitt självförtroende för att kunna må bättre 

och fungera bättre i vardagen.  
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Flera bland personalen påtalade under intervjuerna att de försökte stärka brukarnas 

självförtroende på olika sätt och en informant menade att det märktes avsevärt att ett bättre 

självförtroende fick brukaren att må och fungera bättre i vardagen. Det här menar jag gör 

diagnostiseringen problematisk, då diagnosen å ena sidan är grunden för att individen skall få 

rättigheter till olika formar av samhällsinsatser, i det här fallet ett boendestöd, å andra sidan 

stämplas individen av sin diagnos och som därmed kan leda till en negativ självbild, som ger 

ett lågt självförtroende. Det låga självförtroendet hindrar individens identitetsutveckling, och 

personen kan inte på ett tillfredsställande sätt tilltro sitt själv och formulera sin identitet, vilket 

Giddens menar är av yttersta vikt i det senmoderna samhället.  

 

Av den här diskussionen menar jag att en person med ett psykiskt funktionshinder som är i 

behov av ett samhälleligt stöd för att klara av sin vardag, blir tvingad till ett beroende av det 

sociala samhällssystemet, som enligt Giddens kan ses som ett abstrakt system. Den psykiskt 

funktionshindrade personen blir på det sättet tvungen att förlita sig till de expertsystem som 

det abstrakta systemet innefattas av, där också en diagnos är nödvändig för att få något stöd. 

Att samhället kräver en diagnos för att ge stödjande insatser åt en psykiskt funktionshindrad 

person, kan ses som ett samhälleligt behov av att kategorisera och etikettera människor på. 

Detta tar Tideman (2000) upp i sin bok ”Normalisering och kategorisering”, där han menar att 

den tilltagande sociala kategoriseringen beror på främst två orsaker, en ökad ekonomisk 

nedskärning på det sociala samhällssystemet och på grund av ett uppsving för biologiska 

förklarningar till individens avvikelser. Tideman menar att den underliggande diskursen i det 

som samhället säger vara syftet till denna kategorisering är istället ett uttryck för samhällets 

behov av att hålla ordning och att det handlar om ekonomiska resurstillgångar (Tideman 

2000). Diagnosens funktion för samhället handlar om ekonomi och att skapa ordning i 

samhället. Jag menar att det är tydligt att det handlar om pengar, då rätten till vård och stöd 

ges först då en diagnos ställts.  

 

Men har inte diagnosen någon betydelse för individen då, i det här fallet brukaren? För att 

besvara frågeställningen kring detta: Utifrån intervjun med brukaren och utifrån personalens 

tankar kring diagnostiseringen, så har i många fall inte diagnosen någon primär betydelse för 

individen. Den är snarare en nödvändig betingelse för de brukare som själva känner att de är i 

behov av ett samhälleligt stöd. Personalen berättade att de finns brukare som blivit mer eller 

mindre som har blivit påtvingade en diagnos. Med det menade personalen att det finns 

individer som själva kanske inte upplever att de har några problem likt de som är typiska för 
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en person med Aspergers, utan det är snarare omgivningen som uppfattat personen som 

problematisk. Dessa fall menar jag ytterliggare bekräftar det som jag tidigare tagit upp i 

analysen, att det är den sociala omgivningen som har ett behov av att kategorisera allt som 

uppfattas som avvikande och ”onormalt”. Detta faktum togs även upp av en av personalen, då 

informanten uttryckte det så här;  

 

”Alltså själva diagnosen är inte för barnets skull utan för omgivningen och som 

förälder tror jag det är jätteskönt att få veta vad som var fel.” 

 

Citatet menar jag tyder på att det finns ett samhälleligt behov av diagnostiseringen. Diagnosen 

blir ett skäl för samhället och omgivningen att frånlägga sig skulden för en individs 

”misslyckade socialisering” och istället kan man lägga skulden på det ”faktiska” medicinska 

orsaken. För har det en medicinsk förklarning så fanns det ändå inget ”vi” gjorde fel.  

    

För att få en djupare förståelse för brukare med Aspergers syndrom och dennes problematik 

och hur detta förhåller sig till boendestödjarens perspektiv på sitt arbete, vill jag här utveckla 

analysen med hjälp av Layders (2005) teori om de sociala domänerna. Layder menar att, för 

att kunna förstå subjektiva upplevelser, exempelvis om social uteslutning, så är det viktigt att 

anlägga ett så objektivt perspektiv som möjligt på problematiken. Han menar att det är genom 

de subjektiva erfarenheterna som den objektiva verkligheten reflekteras, och dess ojämna 

makt och resursfördelningar. Layder menar att man bör se en individs problematik i 

förhållandet utifrån fyra olika aspekter. Genom den psykobiografiska domänen så tas 

individens historia i beaktande, som en faktor till varför en individ är och agerar på ett visst 

sätt. Sociala grupptillhörigheter menar Layder påverkar individens agerande och livssituation. 

Det här relaterar jag till betydelsen av att boendestödjaren har en förståelse för brukarens 

problematik. Då personalen kan ses som representanter för det abstrakta systemet och då de 

får möjlighet att varsamt bygga upp en tillitsfull relation till brukaren, så får också personalen 

en chans att förstå den enskilde brukarens individuella problematik, då dennes egen historia 

påverkat dennes livssituation och sättet den agerar på.  

 

Flera av informanterna i personalgruppen poängterade att även om brukarna har diagnosen 

Aspergers syndrom på pappret, så betyder inte det att de är en homogen grupp, som är och 

agerar på samma sätt. De har en gemensam problematik, men verkligheten för varje brukare 

är mycket komplex och individuell. Det går alltså inte för boendestödjarna att bemöta och 
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stötta varje brukare på samma sätt. Även det faktum som det sociologiska perspektivet har 

framhållt inför upphovet och förklarningarna till de lättare neuropsykiatriska diagnoserna, 

som menar att den sociala omgivningen och uppväxten, som till exempel en avsaknad träning 

av den sociala interaktionen, skulle kunna vara en orsak till att en person utvecklar en psykisk 

störning (Hallerstedt 2006). Alltså en individs specifika historia spelar roll. Att miljöfaktorer 

har betydelse för utvecklandet av beteende och uppmärksamhetsstörningar likt 

funktionshindret Aspergers syndrom menar Kärve (2000) är uppenbart. Hon pekar på de två 

större epidemiologiska undersökningar som gjorts i Sverige kring hjärnskador och 

hjärndysfunktioner av forskarna Gillberg och Landgren där det visade sig att de berörda 

barnen i stor utsträckning tillhörde lägre socialgrupper och att de kom från sämre 

bostadsförhållanden. Det uppseendeväckande menade Kärve var att forskarna avfärdade eller 

inte ens berörde dessa gemensamma faktorer som troliga förklarningar till de berörda barnens 

problematik. Det här menade Kärve tyder på den makt som det biomedicinska perspektivet 

fått för forskningen kring dessa typer av psykiska funktionshinder (Kärve 2000). Det jag vill 

belysa av denna diskussion är att varje individs specifika historia, likt Layders 

psykobiografiska domän, måste beaktas för det stöd som ges till varje brukare. Då man inte 

bara kan se på individen utifrån diagnosens kriterier, det biomedicinska perspektivet, vilket 

personalen också påtalade att individerna med Aspergers inte är en homogen grupp. 

 

För att återgå till min koppling till Layders teori om de sociala domänerna, så menar jag att de 

fyra domänerna belyser personer med Aspergers problematik på ett mer begripligt och 

verkligt sätt än den biomedicinska vetenskapen, som inte ser till uppkomsten till personer med 

detta funktionshinders problematik, och funktionshindrets mångfasetterade orsaker. Att 

beakta problematiken utifrån olika aspekter menar jag ger en större förståelse för personer 

med funktionshindret Aspergers upplevelser. En förståelse som är av yttersta vikt för 

boendestödjaren. Den situationsbundna aktivitetens domän, menar jag, kan genom Layders 

argument ge en förklarning till i vilka situationer som problematiken för personer med 

Aspergers kan uppstå. Funktionshindret för personen innebär en svårighet i den sociala 

interaktionen, då inte personen med Aspergers uppfattar sociala koder på samma sätt som 

andra människor gör. Situationerna kan leda till missförstånd och missuppfattningar, som gör 

att personen med Aspergers drar sig undan sociala umgängen för att denne känt sig 

missförstådd. Att upprätthålla sin självbild i mötet med andra människor menar Layder är en 

strävan hos varje människa. Då interaktionen misslyckas så riskerar individens självbild att 

försämras, risken för att det ska uppstå är givetvis större hos en person med 
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interaktionssvårigheter.  Informanten berättade att han ofta fick känslor av att inte passa in i 

olika sociala gemenskaper och såg själv på sina problem som att det var den sociala tillvaron 

med andra som gjorde att han kände att han inte fungerade som han ville.  

 

I den kontextuella domänens teori tar Layders upp ett macroperspektiv, där han menar att 

detta element synliggör de strukturella makt och resursfördelningar som finns i samhället. Det 

här vill jag koppla till personer med funktionshindret Aspergers situation i samhället, och 

dessa personers möjligheter ta del av samhällets resurser. Då funktionshindret primärt 

utmärker sig av de sociala svårigheterna, som i många fall kan leda till låg självkänsla, svag 

tilltro till sitt själv och därmed svårt att upprätthålla sin självbild bland andra, faktorer som jag 

diskuterat och belyst i analysen utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Det här menar jag gör 

att personer med Aspergers riskerar att exkluderas från samhället, och möjligheterna till 

delaktighet krymper avsevärt. Utifrån den här diskussionen menar jag att boendestödet kan 

fylla en viktig funktion för brukarens livssituation, och jag tycker mig kunna säga genom mitt 

material kring det undersökta boendestödets funktion och betydelse som verksamhet har visat 

sig vara av betydande vikt för brukare med Aspergers syndrom. Detta för att boendestödjarna 

kan arbeta för att öka brukarens empowerment, som därmed kan stärka självförtroendet hos 

brukaren, vilket gör att brukaren får större kontroll över sin livssituation och en högre tillit till 

sin självidentitet. Vilket gör att individen med Aspergers mår och fungerar bättre i samhället 

och i sin vardag.   
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7. Avslutande reflektioner  

Under den här rubriken kommer jag att hålla en avslutande diskussion av uppsatsens syfte. 

Jag kommer också att reflektera kring mina egna tankar över uppsatsens slutresultat och 

huruvida jag kunde ha gjort saker och ting annorlunda. 

 

Det som jag anser har varit tydligast framträdande genom enkäterna och intervjuerna är att 

boendestödet är av stor betydelse då det kan stärka en brukares självförtroende. Jag menar att 

det är det bristande självförtroendet som skapar problemen i vardagen för en brukare med 

Aspergers syndrom. I analysen teoretiserade jag kring vikten av att arbete utifrån ett 

empowermentinriktat arbetssätt, detta gjordes genom att jag problematisera kring Giddens 

(1999) begrepp tillit, självet och ontologisk trygghet i förhållande till sitt själv, samhället och 

sin omgivning. Utifrån den empiriska undersökningen så framgick det att boendestödjarens 

arbete har störst betydelse då det syftar till att stärka brukarens empowerment. Genom att 

boendestödjaren implementerar tillit till brukarens själv och till det abstrakta systemet, som 

kan vara genom att skapa strukturer i brukarens vardag, som gör att brukaren känner att denne 

har kontroll över sin tillvaro. Och då brukaren känner att det är den själv som har kontrollen 

över sin vardag, ja då ökar också självförtroendet hos brukaren, vilket gör att personen blir 

självständigare och i högre grad klara sig själv i dagens samhälle. 

 

Under det empiriska arbetets gång blev jag varse över vilken roll diagnostiseringen har för 

brukare som är i behov av ett samhällsstöd. Det visade sig att diagnosen både kan vara till en 

hjälp för individen, men också att diagnosen sätter en negativ stämpel på brukaren. 

Diagnosens stämpel gör brukaren till en bekräftad avvikare i samhället, som får till sin följd 

att brukaren känner sig än mer annorlunda, vilket ger brukare en negativ självbild, som kan 

leda till sämre självkänsla och självförtroende. Det motsägelsefulla i problematiken är att 

oftast ges inget stöd utan att en diagnos föreligger hos den funktionshindrade. Det 

betydelsefulla med boendestödet var att stödet kan fungera som ett verktyg för att befrämja 

det som jag kallar för brukarens empowerment. För att detta skall kunna ske krävs det att den 

funktionshindrades problematik diagnostiseras som avvikande. Det jag vill komma fram till i 

den här diskussionen är att samhället på grund av sin strävan efter att kategorisera människor, 

vilket jag teoretiserade kring i analysen, försvårar problematiken ytterliggare för personer 

med ett psykiskt funktionshinder. Personer med funktionshinder som Aspergers syndrom 

måste först kategoriseras som avvikare innan de kan få det stöd och den hjälp som de många 
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gånger är i behov av för att klara det allt mer oförutsägbara och komplexa samhälle som 

omger dem.  

 

Det jag också vill konstatera i den här diskussionen är att brukarens empowerment inte stärks 

utav att de blir stämplade av samhället som avvikare genom diagnosen. Empowerment 

handlar om att öka individens egen makt, exempelvis genom ökat självbestämmande, 

självkänsla och att öka den egna kontrollen över individens livssituation. För att en person 

med ett psykiskt och socialt funktionshinder skall få ett samhälligt stöd som är med för att 

stödja för den här processen så krävs det först att individen underordnar sig samhällssystemets 

rådande normer. De rådande normerna som i dagens samhällssystem säger att en 

kategorisering med följande diagnostisering är nödvändig för att individen skall få rätt till 

något samhälleligt stöd. Att bli tvungen att underordna sig det rådande samhällssystemets sätt 

att se på normalitet och avvikelse anser jag inte är grundat utifrån ett 

empowermentperspektiv, då empowerment förkastar det paternalistiska förhållningssätt som 

dominerar i samhället. 

 

Genom arbetet har det för mig blivit påtagligt att det är den biomedicinska vetenskapen och 

den allmänna tilltron till det perspektiv som råder i samhället. Det är detta perspektiv som 

företrädelsevis har makten att avgöra vad som definieras som normalitet och avvikelse och 

som också ligger till grund för att en individ ska få rätten till ett samhälleligt stöd som 

boendestöd. Det är utifrån det här faktumet som jag menar att det rådande paternalistiska 

samhällssystemet motarbetar det empowermentinriktade arbetssättet, den makt som psykiskt 

funktionshindrade behöver få stöd till för att stärka och därmed själva ta över kommandot för 

dennes livssituation. Diagnosen blir endast ett nödvändigt verktyg för de personer med ett 

psykiskt funktionshinder som själva känner att de är i behov av stöd och hjälp från samhället. 

 

Så här i efterhand så ser jag det som att diagnosens betydelse och roll i den här uppsatsen blev 

en central problematik i resultatet och analysen, något som jag inte hade räknat med att det 

skulle spela en så väsentlig roll som det har kommit att göra i denna uppsats. Men att 

problematisera kring det blev nödvändigt då upphovet till att en psykiskt funktionshindrad får 

stöd av det specifika boendestödet bygger på diagnosens faktum. Att problematisera och 

teoretisera kring dessa typer av diagnostisering som uppsatsen behandlar anser jag har väckt 

många nya sociologiska frågeställningar hos mig och som kan vara väl värda att undersöka 

vidare och mer specifikt kring diagnostiseringen i liknande studier. Jag anser själv att det mest 
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relevanta och givande tillvägagångssättet då hade varit genom djupintervjuer och jag hade 

önskat att fler personer med den här problematiken hade velat ställa upp på intervjuer. Men 

jag är samtidigt belåten med det tillvägagångssätt som jag valde att använda mig utav för att 

få information från den här målgruppen, då det inte gjorde att någon blev satt i en situation 

som de inte kände sig trygg med.  
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Bilaga 1. 

 

Enkät 
 
Meningen med den här undersökningen är att se hur Du som har ett boendestöd upplever 
denna verksamhet och om boendestödet fyller en funktion i din vardag och i så fall på 
vilket sätt. Detta är också ett tillfälle för dig att uttrycka dina åsikter som du har om 
boendestödet, så ta chansen och fyll i! 
 
Den här undersökningen är anonym, så du skall inte skriva ditt namn. 
 
Stryk under eller ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. På fråga två (2) 
kan du välja flera svarsalternativ om du känner att flera stämmer in på dig. 
 
   
1. Hur stor betydelse har boendestödet för dig? 
 
- Stor betydelse 
- Medelmåttig betydelse 
- Liten betydelse 
- Ingen betydelse alls 
 
2. På vilket sätt har boendestödet en betydelse för dig? 
 

      -    Det hjälper mig att strukturera min vardag 
- Det är ett stöd i min vardag, så att den blir meningsfull 
- Det är en trygghet för mig att ha boendestödet 
- Jag känner att jag har utvecklats i min vardag tack vare boendestödet 
- Det känns bra att ha en social kontakt  
- Jag hade klarat mig bättre utan stödet 
- Boendestödet känns som om det inte spelar någon roll om de kommer eller inte 

 
Om du tycker att boendestödet har någon annan betydelse för dig som inte är nämnd här, så 
skriv gärna 
vad………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

3. Hur upplever du att det är att ha boendestöd? 
 
- Mycket bra 
- Bra 
- Varken bra eller dåligt 
- Dåligt 
- Mycket dåligt 
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4. Känner du att du har utvecklats i ditt boende under den tid du haft boendestödet? 
 
- Ja 
- Samma som innan jag fick boendestödet 
- Nej 
Om du vill kan du skriva på vilket sätt du tycker att du har 
utvecklats……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

5. Är det något som du saknar i det stöd du får av boendestödet? 
 
- Ja 
- Nej 
Om ja, skriv gärna vad det är du 
saknar………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Hur upplever du att boendestödjarna respekterar din vilja om hur du vill ha det stöd 

som du får utav dem. 
 
- Bra 
- Både bra och dåligt 
- Dåligt 
Om dåligt, skriv gärna vad du upplever att boendestödet inte 
respekterar…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Är det något annat som du tycker är viktigt att berätta angående din upplevelse av 

boendestödet, skriv i så fall gärna det 
här………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 
8. Skulle du vilja bli intervjuad och berätta lite mer om hur du upplever boendestödet och 

vad det har för betydelse för dig och din vardag. 
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- Ja 
- Nej 
Om ja, skriv namn och telefonnummer så hör jag av 
mig!.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
9. Jag är: 
- Kvinna 
- Man 
 
 
10. Jag är: 

 
- Under 25år 
- Över25år 
 
 
 
Tack för att du tog tid att fylla i enkäten!!! 
 
Caroline Karlsson 
Högskolan i Halmstad  
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Bilaga 2. 

  

Intervjuguide till personalen 

 

1. Vad anser du om boendestödet som verksamhet? 

2. Vilken betydelse tror du att boendestödet har för brukare med Aspergers syndrom? 

3. På vilket sätt och hur kan boendestödet vara ett stöd för brukare med Aspergers? 

4. Skulle boendestödet som verksamhet kunnat vara ett bättre stöd för brukarna om det 

sett annorlunda ut? 

5. Känner du att du har de ”rätta” möjligheterna till att stödja brukare med Aspergers, 

utifrån verksamheten sett? 

6. Finns det något som saknas i boendestödet som verksamhet? 

7. Tycker du någon brukare har utvecklats i sin vardag med hjälp av boendestödet? 

8. Vad kan vara svårt i arbetet som boendestödjare till brukare med Aspergers?  

9. Vad tänker du om diagnosens betydelse och funktion? Både utifrån brukaren och 

arbetet som boendestödjare? 

10. Andra tankar? 

 

 

 

 


