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The purpose of my study is to describe the relationship between housing 

supporters and clients based on the experience of the residential support. Six 

semi-structured interviews were analyzed and as shown in the results, 

personal qualities such as empathy, ability to listen, respect and skills and 

professional approach are building blocks in the creation of the relationship 

between housing supporters and clients. Further on, the result has been 

analyzed by using theories in symbolic interactionism and dramaturgical 

perspective for finding new angles and perspectives in the result. The result 

of this study is that a relationship between housing supporters and clients is 

important and requires both the client's and housing support’s involvement. 

The study is relevant to social work by increasing awareness that housing 

support is an important social initiative that helps people with mental 

disabilities. 
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1 Inledning 

Under en period jobbade jag på ett vårdboende för omsorgstagare med 

psykisk funktionsnedsättning. Genom detta arbete kunde jag konstatera att 

personalens fina relation med omsorgstagarna skapade en miljö där 

omsorgstagarna kände sig trygga och delaktiga i sin vardag. Jag upplevde att 

en betydelsefull relation med omsorgstagarna var viktig för att alla ska må 

bra och för att personalen ska kunna prestera med god kvalitet i arbetet. Min 

upplevelse av relationens betydelse mellan boendestödjare och 

omsorgstagare förstärktes av vårdboendets personal som påpekade att 

relationerna mellan personal och omsorgstagare är unika, mångsidiga och 

alltid i fokus i arbetet på vårdboendet. Genom att undersöka relationen 

mellan boendestödjare och omsorgstagare på ett vårdboende för psykisk 

funktionsnedsättning, kommer jag i den här uppsatsen att ge en bild av hur 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare upplevs från 

boendestödjarens perspektiv.  

1.1 Problemformulering  
Inom det sociala arbetets forskning och praktik ställs ofta frågan om 

relationen mellan socialarbetare och klient verkligen är betydelsefull och 

central (Trevithick, 2003). Som svar på frågan, betonar Trevithick (2003) att 

det råder nästan total enighet att en väl fungerande relation mellan 

socialarbetare och klient är ett villkor för ett professionellt socialt arbete. 

Howe (2008) utvecklar bilden av relationen mellan socialarbetare och klient 

genom att påpeka att denna relation är komplex och varierar beroende på 

kontext och omständigheter. Vidare anser Howe att relationer inom socialt 

arbete har en betydelsefull roll för resultatet av vård och stödinsatser och att 

relationen kan vara avgörande när det gäller hjälpen som klienten behöver. I 

likhet med Howe påpekar Denhov (2012) att relationen inte är problemfri när 

det gäller de krav som ställs på socialarbetare i relationsarbetet med klienter. 
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Krav på effektivitet inom begränsade resurser kan leda till en komplicerad 

situation där socialarbetaren är tvungen att ta beslut som kan få betydande 

konsekvenser för klienten (Denhov, 2012). Under nämnda omständigheter 

påpekas att det är viktigt att socialarbetaren har kunskap och förmåga för att 

kunna handskas med olika svårigheter i praktiken (Trevithick, 2003). Även 

Järvinen (2002) visar i sin studie om relationer inom socialt arbete att 

förutsättningarna för ett relationsbaserat arbete har försämrats under slutet av 

1990-talet. Minskade resurser och ökad arbetsbelastning leder till svårigheter 

att rekrytera kompetent personal och erbjuda rätt insatser. Dessa förändringar 

och svårigheter gör att fler klienter upplever att relationen socialarbetare-

klient kan förvandlas till en maktrelation där klienten känner att egna 

valmöjligheter och rättigheter begränsas eftersom socialarbetaren agerar som 

bestämmande och kontrollerande. I studierna om relationsbaserat arbete 

konstateras att förändringarna i välfärdssystemet kan leda till distans mellan 

socialarbetare och klient och rummet för att skapa relationer minskar och 

försämras. (Järvinen, 2002) Trots att forskningen inom socialt arbete påpekar 

relationens betydelse mellan socialarbetaren och klienten så beskrivs och 

problematiseras sällan aspekterna som rör denna relation (Tengblad, Kazemi, 

Kajonius & Stefan, 2016). 

Baserat på ovanstående resonemang väcks det frågor kring hur relationen 

mellan socialarbetare och klient upplevs och hur en relation mellan 

socialarbetare och klient kan etableras.  Jag kommer att undersöka detta i 

min studie vars tema är relationer på ett vårdboende för omsorgstagare med 

psykisk funktionsnedsättning. 

På vårdboenden för klienter med psykisk funktionsnedsättning arbetar 

personalen med att träna omsorgstagarnas sociala förmåga (Andersson, 

2009), så kallat boendestöd. Personalen som jobbar på vårdboenden kallas 

för boendestödjare och personerna som bor på vårdboendet kallas för 

omsorgstagare. Boendestödjarna har daglig kontakt med omsorgstagare med 
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psykisk funktionsnedsättning och hjälper omsorgstagarna att påverka sin 

livssituation genom att delta i meningsfulla och avslappnade aktiviteter 

(Andersson, 2009). De flesta boendestödjare har en grundutbildning inom 

vård och omsorg och många av dem har yrkeserfarenheter från boendevård 

och från den psykiatriska vården.  

Boendestödjarens arbetsuppgifter är varierande och omfattar vardagssysslor 

och myndighetsbesök med omsorgstagaren samt dokumentation som handlar 

om vilket stöd omsorgstagarna får och hur. Boendestödjaren har som uppgift 

att motivera och stötta omsorgstagarna i sin vardag så att omsorgstagaren kan 

känna sig trygg, aktiv och självständig (Topor, 2014). Stödet kan vara både 

psykiskt och praktiskt. Tillsammans gör boendestödjarna och 

omsorgstagarna praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga 

mat. Planeringen av olika aktiviteter på ett vårdboende görs tillsammans med 

omsorgstagarna för att detta ökar känslan av självständighet och delaktighet i 

sina egna liv (Andersson, 2009). Andersson påpekar att boendestöd är en 

viktig insats i socialt arbete för personer med funktionsnedsättning eller 

missbruksproblem men ganska osynlig inom forskningen om socialt arbete.  

Baserat på ovanstående beskrivning anser jag att boendestödjarens 

upplevelse av relationen mellan professionella och omsorgstagare är ett 

intressant studieområde. Det finns inte mycket forskning om arbetet på 

vårdboenden för omsorgstagare med psykisk funktionsnedsättning. Min 

ambition med denna studie är att bidra till att fylla en kunskapslucka inom 

socialt arbete när det gäller boendestödjarens upplevelse av relationen mellan 

boendestödjare och klient. Eftersom boendestöd handlar om att arbeta nära 

omsorgstagarna anser jag att arbetet på vårdboenden kan innehålla unika 

aspekter, genom själva arbetet på vårdboendet med varierande 

arbetsuppgifter som innehåller ansvar och stötning för omsorgstagarna, som 

kan ge nya kunskaper kring boendestödjarnas upplevelse av relationen till 

omsorgstagarna. Studien kan leda till praktisk nytta genom att den kan öka 
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medvetenheten om att relationer mellan professionella och klienter är 

önskvärda och betydelsefulla och att bostadsstöd är ett viktigt socialt arbete 

som hjälper människor med psykiska funktionshinder. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera boendestödjarens upplevelse av 

relationen till omsorgstagare på ett vårdboende för omsorgstagare med 

psykisk funktionsnedsättning.  

1.3 Frågeställning  

1. Hur upplevs relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare 

från boendestödjarens perspektiv?  

2. Vad upplevs som viktigt i relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare från boendestödjarens perspektiv?  

2 Begreppsförklaring 

I min uppsats kommer jag att använda begreppen boendestödjare, 

omsorgstagare, psykisk funktionsnedsättning, relation och vårdboende som 

jag kommer att definiera nedan. Jag vill förklara begreppen för att det ska 

vara tydligt för läsaren vad de olika begreppen syftar på. 

 

Boendestödjare 

En boendestödjarens arbetsuppgifter är komplexa och varierande. 

Boendestödjarens viktigaste arbetsuppgifter handlar om att motivera och 

stödja personer med funktionshinder att vara med i samhället och att bli 

delaktiga i samhället. (Andersson, 2009). 

Omsorgstagare  

På vårdboendet där jag genomför mina intervjuer, kallas de boende för 
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omsorgstagare och jag kommer att använda detta begrepp när jag skriver om 

personerna som får vård och som bor på vårdboendet. 

Psykisk funktionsnedsättning  

Begreppet psykisk funktionsnedsättning definierar psykiska och 

intellektuella svårigheter som kan finnas i en persons funktionsförmåga 

(Topor, 2014). En psykisk funktionsnedsättning orsakas av psykiska 

sjukdomar och psykiska tillstånd som kan leda till kognitiva svårigheter 

(Andersson, 2009). En psykisk funktionsnedsättning kan innebära att en 

person med psykisk funktionsnedsättning får det svårt att hantera sin vardag 

och det sociala livet. Detta kan betyda svårigheter i förmågan att arbeta, och 

delta i olika aktiviteter och att umgås med andra (Andersson, 2009). 

Relation  

En relation är en kontakt mellan två eller flera personer eller mellan grupper 

av personer. Det finns olika typer av relationer: kärleksrelationer, 

familjerelationer, vänskapsrelationer, arbetsrelationer. Vetenskapliga 

discipliner som sociologi och psykologi studerar de olika typerna av 

relationer (Andersson, 2009). I min studie behandlar jag den professionella 

relationen mellan boendestödjare och klienter på ett vårdboende. 

Vårdboende 

Vårdboende är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 

som har fått en diagnos och är fysiskt aktiva. På ett vårdboende erbjuds vård 

och omsorg och olika typer av aktiviteter. Vårdboende är till för personer 

som inte kan få den vård och omsorg de behöver i sitt hem. På ett 

vårdboende finns personal dygnet runt. Det finns både kommunala och 

privata boenden på många platser i Sverige (Andersson, 2009). 
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3 Tidigare forskning  

Kvale och Brinkman (2014) anser att studiens strukturering ska byggas på 

studiens syfte och på teoretisk förståelse. Syftet med min studie är att studera 

boendestödjarnas upplevelser av relationen med omsorgstagaren. Jag 

strukturerar detta kapitel i följande teman: det viktiga i relationen, 

upplevelsen av relationen och relationen som maktrelation. Jag avslutar med 

en sammanfattning av det tidigare forskningskapitlet.  

I detta kapitel presenterar jag forskning om relationer inom äldreomsorg, 

inom psykiatrisk vård och inom allmänt socialt arbete. Källorna har valts 

utifrån syfte och problemformulering. Urvalet fokuserar på relationen mellan 

professionella och klienter inom olika vårdområde som jag anser vara 

relevanta för min studie. Kapitlet innehåller också beskrivningar av 

personalens upplevelser av relationen med klienten inom olika vårdområde.  

3.1 Det viktiga i relationen 

I en studie om svensk äldreomsorg undersöker Tengblad m.fl. (2016) 

faktorer som skapar nöjdhet i äldreomsorgen. Goda relationer, respekt och 

inflytande är viktiga faktorer som leder till klientnöjdhet. Författarna 

analyserar nöjdhet inom äldreomsorg utifrån ekonomiska resurser som 

lokaler, mat och medicin och utifrån faktorer som bemötande, trygghet och 

personaltillgång.  Ett annat syfte med studien är att undersöka om omsorg 

varierar i kvalitet i olika kommuner.  

Tengblad m.fl. (2016) konstaterar att det saknas samband mellan kostnader 

och nöjdhet. När det gäller faktorer som goda relationer, trygghet och 

personaltillgång visas att det finns ett starkt samband mellan dessa och 

nöjdhet. I likhet med Tengblad m.fl. anser Trevithick (2003) att goda 

relationer, respekt och inflytande är viktiga då insatserna ska anpassas och 

vara hjälpsamma. Trevithick lyfter fram att det är viktigt att arbeta 

relationsbaserat i alla kontexter både när det gäller kortare eller längre 
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relationer.  Klientens upplevelse av en bra relation stämmer mycket väl med 

kärnan i brukarorientering, vilket betyder att brukaren har möjlighet att 

påverka insatsernas innehåll (Tengblad m.fl., 2016).  

Tengblad m.fl. (2016) konstaterar att personalen har möjlighet att påverka de 

äldres upplevelse av nöjdhet. Brukarorientering är inte bara en 

serviceleverans utan en interaktion som skapar en unik relation personal-

klient. För att klienten ska kunna få rätt hjälp från socialarbetaren och vara 

delaktig i vardagen krävs det att socialarbetaren bygger och upprätthåller en 

fungerande relation trots de barriärer som kan finnas i relationen 

socialarbetare-klient (Howe, 2008). Tengblad m.fl. (2016) drar slutsatsen att 

nöjdhet i äldreomsorg är kopplat till goda relationer, bra bemötande och 

trygghet och endast i liten mån med ekonomiska resurser. Med utgångspunkt 

i relationens betydelse anser Denhov (2012) att en relation byggs på 

förtroende, lojalitet och ansvarskänsla. Det emotionella klimatet, där 

jämlikhet och ömsesidighet är viktiga delar, bestämmer om förhållandet med 

den professionelle hjälper eller inte. Ökad yrkesprofessionalism förutsätter 

hög tillit till professionella från klienterna (Denhov, 2012). Även Chenik, 

Bolinder och Juth (2011) beskriver vikten av professionalism i arbetet med 

klienter. Enligt Chenik m.fl. hänger professionalism samman med etik. 

Författarna skriver att de professionella måste respektera etiska linjer för att 

skydda klienten. Chenik m.fl. påpekar att den professionelle måste respektera 

klientens integritet och värde. Den professionelle har skyldigheten att lära sig 

etiska regler och rutiner för att kunna lösa konkreta problem. Detta innebär 

att den professionelle reflekterar över sina handlingar. Genom att lära känna 

sig själv kan den professionelle bli en kompetent yrkesutövare. 

3.2 Upplevelsen av relationen 

Howe (2008) betonar att den professionelles relation med klienten markeras 

av en del administrativa och juridiska rutiner som inte är direkt 

klientrelaterade men påpekar att den goda relationen ändå är central i arbetet 
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med klienten. Socialarbetarens förmåga att skapa en god relation till klienten 

bidrar till klientens positiva förändring och utveckling. När den 

professionelle möter människor med olika behov behöver den professionelle 

vara positiv och accepterande (Howe, 2008). Socialarbetarens positiva 

inställning möjliggör skapandet av en bra relation med klienten. I likhet med 

Howe påpekar Trevithick (2003) att administrativa och juridiska rutiner gör 

att relationen mellan klienter och socialarbetare inte längre ses som 

betydelsefull. I sin studie problematiserar Trevithick relationens betydelse 

som beskrivs som nödvändig men inte alltid som hjälpande. Socialarbetarens 

kunskap spelar stor roll när det gäller att utveckla en effektiv och personlig 

relation till klienten. Klientens problem kan bero på många faktorer. 

Problematiska familj- och kärleksrelationer, våld och missbruk är faktorer 

som traumatiserar människor och det är viktigt att identifiera vad som är fel 

och med hjälp av relationen som verktyg hjälpa människor att övervinna 

traumatiska erfarenheter (Trevithick, 2003).  

I linje med Trevithick (2003) understryker Howe (2008) att socialarbetaren 

måste lära sig hur tekniker och metoder används i en klientrelation men 

författaren påpekar att socialarbetarens engagemang och inlevelse är 

avgörande för relationen socialarbetare-klient. Trevithick (2003) i likhet med 

Howe (2008) anser också att det är viktigt att socialarbetaren skapar en bra 

relation med klienten men påpekar att socialarbetaren måste förstå att inte 

alla klienter vill ha en relation med socialarbetaren. Socialarbetaren kan ses 

som en resurs av klienten men också som ett hot. Den som hjälper har större 

makt än den som är hjälpsökande. Det gäller att bedöma vilken hjälp klienten 

behöver. Trevithick (2003) lyfter fram att det är viktigt att arbeta 

relationsbaserat både när det gäller kortare eller längre relationer. Förståelsen 

av människans livskontext är viktigt då insatserna ska anpassas och vara 

hjälpsamma. Klientens svårigheter som har med dåliga livserfarenheter att 

göra kan övervinnas genom att främja relationer.  
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3.3 Relationen som maktrelation  

Praktiken och forskningen inom psykiatrisk vård karakterisera av kraven på 

evidensbaserade behandlingsmetoder (Denhov, 2012). Denhov   understryker 

relationens betydelse mellan socialarbetare och klient men påpekar att 

relationens betydelse kommer på andra plats till förmån för evidensbaserat 

arbete som satsar på effektiv kunskapsutveckling och 

kunskapsimplementering.  Järvinen (2002) anser att under sådana 

omständigheter kan relationen socialarbetare-klient ses som negativ eftersom 

denna relation upplevs inte som hjälpande av klienten. Järvinen visar att det 

förekommer olika maktfenomen i mötet mellan klient och system. 

Författaren beskriver socialt arbete som ett arbetsfält där klienten möter inte 

bara de professionella utan även systemet som består av olika institutioner 

och styrs av lagar och regler. I detta möte påverkar lagarna och reglerna den 

professionelles förhållningssätt gentemot klienten och det uppstår en 

asymmetri i relationen. Med asymmetri mellan klient och den professionelle 

menas att socialarbetaren tror sig veta vilka klientens behov är och löser 

klientens problem med sin kunskap, men löper risk att bli allsmäktig 

(Järvinen, 2002). Det asymmetriska mötet skapar en maktobalans som leder 

till en maktrelation mellan professionell och klient. I likhet med Järvinen 

(2002) påpekar Denhov (2012) att relationen mellan socialarbetare och klient 

ofta är asymmetrisk. Socialarbetaren har makten att påverka den hjälp som 

klienten behöver och sättet att hantera makten kan skapa en bra eller en dålig 

relation till klienten. Om makten används korrekt, blir det lätt att ge hjälp på 

ett bra och professionellt sätt.  

I socialt arbete möter klienten den professionelle på ett standardiserat sätt, 

enligt lagar och regler men många gånger önskar klienten ett personligt möte. 

Järvinen (2002) anser att socialarbetaren vill hjälpa klienten men måste agera 

enligt lagar och regler. Klienten kan uppfatta detta agerande som 

kontrollerande och kuvande. I denna situation kan konflikter uppstå mellan 
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socialarbetare och klient och det blir svårt att bygga en relation. Asymmetrin 

i relationen mellan socialarbetare och klient påverkar, enligt Järvinen (2002), 

klientens handlingsmöjligheter. Klientens minskade handlingsutrymme 

skapar en obalans i relationen mellan socialarbetare och klient och känslan 

av hjälp, delaktighet och frivillighet i relationen försvinner.  Denhov (2012) 

påstår att i vissa situationer är det legitimt att ha rollerna socialarbetare och 

klient men att parterna ska träffas så jämlikt och personligt som möjligt. 

Järvinen (2002) påpekar att socialarbetaren och klienten inte alltid kan träffas 

så jämlikt och personligt som möjligt eftersom relationen mellan 

socialarbetare och klient alltid är styrd av makt. I de flesta situationerna har 

socialarbetaren en överordnad position och klienten har en underordnad 

position. Klienten får stöd och hjälp men detta placerar klienten i en 

beroenderelation där klienten måste visa vilja att leva enligt samhällets lagar 

och regler (Järvinen, 2002).  

3.4 Sammanfattning 

I ovanstående kapitel presenteras tre olika teman som tar upp olika aspekter 

av relationen mellan socialarbetare och klient. Temat "Det viktiga i 

relationen" visar att klientens upplevelse av en bra relation är främst kopplad 

till socialarbetarens förmåga att, tillsammans med klienten, utveckla 

ömsesidig respekt och tillit. Temat "Upplevelsen av relationen" visar vilka 

personliga egenskaper en boendestödjare ska ha för att relationen mellan 

boendestödjare och klient ska upplevas som bra samt problematiserar 

relationen mellan socialarbetare och klient genom att lyfta fram att relationen 

är nödvändig men inte alltid hjälpande. Temat "När hjälprelationen blir en 

maktrelation" understryker att klienten är beroende av socialarbetaren och 

detta skapar en maktrelation mellan klient och socialarbetare. Beroende på 

hur makten används kan relationen upplevas som positivt eller negativt av 

klienten.  

Detta kapitel presenterar delar av dagens kunskapsläge om relationer mellan 
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professionella och klienter. Det gemensamma för forskningen som har 

presenterats ovan är att relationer mellan professionella och klienter betonas 

som centralt. Baserad på kapitlets huvudidé om vikten av relationen mellan 

professionella och klienter anser jag att min studie kan inhämta ny kunskap 

om relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare. 

4 Teori 

I det här kapitlet presenteras de teorier inom symbolisk interaktionism och 

dramaturgiskt perspektiv. Baserat på den tidigare forskningen anser jag att 

det är viktigt att välja teorier som kan belysa relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. Utifrån George Herbert Meads och 

Erving Goffmans teorier, som enligt Trost och Levin (2004) anses vara 

besläktade med varandra, vill jag försöka förstå hur mellanmänskliga 

relationer byggs och utvecklas.   

4.1 Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen är resultatet av forskning av en grupp 

sociologer som kallade sig för Chicagoskolan. George Herbert Mead och 

Erving Goffman räknas som skolans företrädare för symbolisk interaktionism 

(Trost & Levin, 2004). Symbolisk interaktionism handlar om att skapa 

förståelse för varför människan ser på sig själv och andra på ett visst sätt 

samt varför människor interagerar med varandra på de sätt de gör (Trost & 

Levin, 2004). Baserat på detta påstående anser jag att perspektivet är relevant 

för min studie för att det är ett verktyg för analysen av interaktionen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. Vidare ger perspektivet förståelse för 

boendestödjarnas tankar och handlingar när det gäller skapandet av 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare.  

Symbolisk interaktionism anses vara speciellt lämpligt i studierna om 

mänskliga relationer utifrån ett mikroperspektiv (Trost & Levin, 2004). 
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Mikroperspektiv innebär att vi tittar på interaktioner på individnivå eller 

mellan mindre grupper av människor (Trost & Levin, 2004). Både symbolisk 

interaktionism och dramaturgiskt perspektiv kan användas som verktyg för 

att förstå mellanmänskligt samspel. Därmed kan förståelse nås för hur 

boendestödjarna samspelar med omsorgstagarna och hur detta samspel bidrar 

till relationsskapandet mellan boendestödjare och omsorgstagare.  

Symbolisk interaktionism handlar om hur människor uppfattar sig själva och 

formas i samspel och kommunikation med andra människor (Trost & Levin, 

2004). Perspektivet studerar sambandet mellan mänskligt medvetande och 

samhällsliv och sambandet mellan det sociala livets utformning och hur 

människan uppfattar och talar om detta. Inom symbolisk interaktionism 

baseras byggandet av verkligheten på interaktioner mellan människor som 

använder symboler för att tolka varandra och för att tillskriva mening till 

uppfattningar och livserfarenheter. Trost och Levin påpekar att den 

symboliska interaktionismen fokuserar på det sociala livets symboliska 

karaktär. En av perspektivets huvudidéer är att människan agerar mot saker 

med avseende på de meningar de bär. En annan idé är att meningarna i fråga 

föds ur sociala interaktioner och den tredje idén säger att meningarna i fråga 

används och tolkas av varje individ i mötet med de saker han möter. En 

annan grundläggande idé är att symboler och språk är centrala komponenter i 

all mänsklig interaktion (Trost & Levin, 2004).  

Symboliska interaktionister koncentrerar sig på att beskriva människans 

personlighetsutveckling genom att påpeka att vi är sociala först och sedan 

blir vi individer. Det individuella kallas för I och det sociala kallas för Me, på 

engelska och resulterar i självmedvetande (Mead, 1995). Enligt Mead är Me 

den delen av självet som bestämmer vårt beteende. I och Me uppstår i den 

sociala interaktionen och tillsammans skapar de vår självmedvetenhet som 

betyder förmågan att reflektera kring tankar, känslor, handlingar och 

samspelet med andra (Mead, 1995).  
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Den symboliska interaktionen koncentrerar sig på detaljerna i den 

mellanmänskliga interaktionen och hur vi använder dessa detaljer för att 

förstå vad andra säger och gör (Trost & Levin, 2004). Det viktigaste för 

personlighetsutvecklingen är att se hur människan relaterar till andra 

människor. Barnets lek är en interaktion med andra och genom denna 

interaktion lär sig barnet att se skillnad mellan sig själv och andra. Med detta 

exempel menas att vi påverkar och påverkas av varandra när vi ingår i en 

social grupp men eftersom påverkan är ömsesidig kopierar vi inte varandras 

beteende (Mead, 1995).   

En fördel med denna teori är att vi kan få förklaringar till olika fenomen och 

hur dessa fenomen påverkar människan och samhället (Mead, 1995).  En 

invändning mot symbolisk interaktionism är att den beskriver bara en del av 

mänskligt mellanspel på mikronivå och tar inte hänsyn till makronivån, d.v.s. 

till interaktioner mellan större grupper och samhället som påverkar 

människans vardag (Trost & Levin, 2004).   

4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv  

 Goffmans dramaturgiska perspektiv beskriver hur människor agerar i olika 

situationer genom att se på människor som aktörer på en scen. Goffmans 

teorier om hur människor beter sig mot varandra är användbara för förståelse 

av olika sammanhang.   Goffmans teatermetafor är relevant då jag väljer att 

se vårdboendet med boendestödjare och omsorgstagare som en scen. 

Goffmans teori fångar hur boendestödjarna och omsorgstagarna agerar på 

vårdboendet som aktörer på en scen i olika roller och blir relevant då den kan 

ge en bild av boendestödjarnas upplevelse av relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. Goffmans teori skapar också förståelse 

för boendestödjarnas och omsorgstagarnas agerande och hur agerandet ser ut 

beroende på om de befinner sig frontstage eller backstage på vårdboendet.  

Goffman (2009) anser att människors sociala liv kan förklaras genom att se 

dem som olika aktörer där skilda situationer och interaktioner betyder 
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varierande föreställningar och rollspel. Goffman använder teaterns språk och 

ramverk för att undersöka social interaktion. I en teaterföreställning befinner 

sig aktörerna på en scen och vill ge publiken ett önskat intryck. Genom 

agerandet lyckas aktören styra och kontrollera publikens uppfattning om 

honom och hans scenspel. Eftersom aktören försöker bygga en viss 

prestation döljer aktören vissa aspekter för publiken. Goffman påstår att 

aktörernas framträdande på scenen liknar människornas sociala verklighet. 

Författaren menar att människan är en aktör som spelar olika roller på livets 

scen. Goffman delar scenen i två typer. En kallar han för frontstage, den 

andra för backstage. Fronstage syftar på den plats av scenen där själva 

föreställningen presenteras och backstage är den plats av scenen där 

föreställningen förbereds.  

Kritiken som riktas mot detta perspektiv är att aktörerna begränsas genom att 

vara tvungna att spela en viss roll medan den sociala rollen inte känner den 

här begränsningen. I den sociala rollen kan sociala aktörer improvisera i 

ovanliga situationer (Goffman, 2009).  

5 Metod och metoddiskussion  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vetenskaplig ansats, urval av 

tidigare forskning och intervjupersoner, datainsamlingsmetod, analysmetod, 

studiens reliabilitet och validitet, etiska överväganden. Metoddiskussion sker 

löpande angående de metodval jag har gjort samt om metodens fördelar och 

nackdelar. 

5.1 Vetenskaplig ansats  
Studien baseras på boendestödjarnas upplevelser av relationen till 

omsorgstagare med psykisk funktionsnedsättning. För att kunna svara på 

syftet och frågeställningarna har jag valt en kvalitativ metod och ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. En kvalitativ metod syftar på att beskriva och 
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analysera hur och varför olika fenomen uppträder samt tolkning av dessa 

fenomen utifrån kontext och sammanhang (Ahrne & Svensson, 2012). Den 

kvalitativa metoden lägger vikt vid både beskrivning och analys av olika 

fenomen där analysen leder till förståelse för det fenomen som studeras. På 

så vis leder kvalitativa metod till personliga och öppna möte med 

intervjupersonerna. Jag anser att en kvalitativ metod lämpar sig för studiens 

syfte att förstå hur boendestödjare resonerar kring deras relation med 

klienterna. 

Thomassen (2007) skriver att den hermeneutiska ansatsen är en kvalitativ 

ansats som handlar om forskarens tolkning av människors upplevelser och 

attityder. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren utgår från 

intervjupersonernas levda erfarenheter och drar slutsatser utifrån 

intervjupersonernas berättelser. Bryman (2011) påpekar att en hermeneutisk 

forskningsansats kan färgas av den förförståelse som forskaren har och att 

det finns en risk att intervjupersonerna förskönar verkligheten. Detta innebär 

att forskarens tidigare kunskaper och erfarenheter och intervjupersonernas 

syn på verkligheten kan påverka forskningsresultatet. I likhet med Bryman 

(2011) skriver Thomassen (2007) att en del forskare anser att man ska 

försöka undvika att bli påverkad av sin förförståelse medan hermeneutiken 

anser att förförståelsen är ett önskvärt verktyg som underlättar tolkningen av 

materialet. Thomassen (2007) understryker att genom att använda sig av den 

egna förståelsen och de egna erfarenheterna för att tolka andra människors 

förståelse och upplevelser kan forskaren komma med ny kunskap om det 

som studeras.  Min studie har en hermeneutisk ansats eftersom jag tolkar 

mina intervjupersoners upplevelser och förståelse. Eftersom jag har en 

förförståelse av relationsbaserat arbete på ett vårdboende är det viktigt att 

tänka på hur jag förstår och analyserar intervjuerna för att min förförståelse 

kan påverka mina studier.   
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5.2 Urval 

5.2.1 Urval av tidigare forskning 

I min studie har jag skaffat mig kunskap genom att läsa vetenskapliga artiklar 

och relevant litteratur om relationsbaserat socialt arbete. Artiklarna som 

söktes skulle vara skrivna på svenska och engelska och finnas tillgängliga på 

Växjös Linneuniversitets bibliotek. För att hitta relevant forskning har jag 

sökt efter vetenskapligt granskade artiklar med hjälp av sökord som 

relationer i socialt arbete, goda relationer i socialt arbete, relationen 

socialarbetare-klient, relationer i boendevård, relationer mellan 

boendestödjare och klienter. Litteratur har sökts också ifrån artiklars 

referenslistor. Denna sökning kallas för manuell sökning av Backman 

(1998). Annan litteratur som sökts manuellt var litteraturböcker i hyllorna på 

Linneuniversitets bibliotek. För att hitta relevant forskning om relationen 

socialarbetare-klient har jag gjort litteratursökningar i sökprogram som 

Social Services Abstracts, SwePub, One Search och Libris. De sökord jag har 

använt är: relationships in social work, helping relationships in social work, 

service user, social work, social care, relationships between social worker 

and service user, relationer i socialt arbete, goda relationer i socialt arbete, 

relationen socialarbetare-klient, relationer i boendevård, relationer mellan 

boendestödjare och klienter. Sökning av litteratur i sökprogrammet Social 

Services Abstracts på sökorden relationships in social work gav 19 328 

träffar, helping relationships in social work gav 820 träffar och relationships 

between social worker and service user gav 148 träffar. Jag har valt sex 

vetenskapliga artiklar skrivna på svenska och engelska som skulle fokusera 

på relationer och socialt arbete. Jag läste abstract för de artiklar som hade 

titlar som jag bedömde som relevanta för studiens syfte. Artiklarna med 

relevanta abstract läste jag sen i sin helhet. Artiklarna som lästes i fulltext 

och som jag ansåg vara relevanta användes sen som material för min studie. 

Ett hinder jag har stött på under sökningarna efter ord och fraser som är 
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kopplade till min studie är att det saknas forskning som specifikt belyser 

relationen boendestödjare-omsorgstagare. I litteratursökningen har jag 

däremot hittat forskning som handlar om relationen mellan socialarbetare 

och klient. Jag anser att forskning om relationen mellan socialarbetare och 

klient har relevans för min studie eftersom boendestöd, enligt Andersson 

(2009), är en viktig social insats.  

5.2.2 Urval av intervjupersoner 

Mitt urval av intervjupersonerna baserades på ett subjektivt urval som 

innebar att jag handplockade personal som jag ville intervjua. Intervju-

personerna som deltar i min studie jobbar som boendestödjare på ett 

vårdboende för omsorgstagare med psykisk funktionsnedsättning. Jag 

genomförde sex intervjuer med en boendestödjare i taget. Denscombe (2009) 

understryker att subjektivt urval kan användas när forskaren vill intervjua 

personer med relevant kunskap gällande forskningsfrågan. Jag anser att mina 

intervjupersoner har relevant kunskap och är specialiserade inom boendestöd 

för att de har jobbat länge och för att alla har samma arbetsuppgifter. Att 

intervjua professionella som jobbar med samma arbetsuppgifter kan ge djupa 

och ingående kunskaper om relationen mellan professionella och klienter 

(Denscombe, 2009). 

Vårdboendet där mina intervjupersoner jobbar har 10 anställda, män och 

kvinnor, mellan 30–65 år. Mina intervjupersoner har undersköterske-

utbildning och skötarutbildning samt olika bakgrunder inom vård och 

omsorg. Boendestödjarna har alla lika stora ansvar för omsorgstagarna och 

boendestödjarnas arbetsuppgifter är att stötta och hjälpa omsorgstagarna att 

klara sin vardag. Omsorgstagarna behöver hjälp med att äta och sköta 

hygienen, med städning, handling och tvätt. Omsorgstagarna behöver också 

stöd för tandläkarbesök eller för ett bankärende. Vårdboendet ger service och 

omvårdnad dygnet runt eftersom omsorgstagarna behöver kontinuerlig 

tillsyn. Boendestöd likställs enligt Andersson (2009) med socialt arbete och 
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min studie har relevans för socialt arbete genom att den kan öka 

medvetenheten om att boendestöd är en viktig social insats som hjälper 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Bryman (2011) understryker att en del kritik som riktas mot en kvalitativ 

ansats handlar om urvalsstorleken. När en kvalitativ ansats används, tenderar 

urvalsstorleken att bli liten. Om vi gör ett fåtal intervjuer ökar möjligheten 

till felestimering, anser Bryman. Felestimeringen sjunker om vi istället frågar 

många respondenter och gör många intervjuer. Enligt Bryman påverkar 

urvalsstorleken möjligheterna till att dra korrekta och pålitliga slutsatser. Till 

skillnad från Bryman anser Kvale och Brinkamn (2014) att en kvalitativ 

studie inte ägnar sig åt att dra korrekta slutsatser. I kvalitativa studier är 

målet att forskaren kommer fram till en slutsats som är relevant för studiens 

syfte.  

I likhet med Bryman (2011) anser Kvale och Brinkman (2014) att forskaren 

ska intervjua så många personer som behövs för att få reda på det man vill 

veta. Till skillnad mot Bryman (2011) påpekar Kvale och Brinkman (2014) 

att eftersom intervjuerna är tidskrävande måste man ofta begränsa 

intervjupersonernas antal. Att göra många intervjuer kan leda till att 

materialet blir svårhanterligt. Några väl utförda intervjuer är värda mer, än 

flera mindre väl utförda intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014). 

Eftersom kvalitativa undersökningar ofta kritiseras på grund av att slutsatsen 

är svår att värdera anser jag att det är svårt att dra generella slutsatser med 

hjälp av kvalitativ metod och det är inte heller det som jag eftersträvar i 

denna studie.  Dock anser jag att om forskaren gör en undersökning på så 

pålitligt sätt som möjligt kan forskaren dra en slutsats som motsvarar kraven 

för en tillförlitlig undersökning. För att motsvara kraven för en tillförlitlig 

undersökning valde jag att genomföra sex intervjuer med sex boendestödjare 

som har jobbat länge med boendestöd vilket gör att jag anser att de har både 

kunskap och kompetens för att beskriva relationen mellan boendestödjare 
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och omsorgstagare ur olika synvinklar.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

5.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att kunna svara på syftet och frågeställningarna utifrån en hermeneutisk 

ansats har jag valt en kvalitativ intervjumetod. Intervjupersonerna jobbar, 

som beskrivs ovan, på ett vårdboende för omsorgstagare med psykisk 

funktions-nedsättning. Eftersom intervjupersonerna arbetar på samma 

vårdboende har jag funderat på om jag skulle få andra resultat om jag skulle 

intervjua boendestödjare på olika vårdboende. Jag anser att jag skulle få 

ytterligare förståelse och mer varierande kunskaper om området om jag 

skulle intervjua boendestödjare på olika vårdboende. Baserad på denna 

fundering har jag velat intervjua personal på olika vårdboende istället för 

samma vårdboende men eftersom jag anser att jag får relevant information 

genom att intervjua personal som jobbar på samma boende, har jag bestämt 

att inte vända mig till olika vårdboende.  

Som metod för att hämta kvalitativ empirin har jag valt semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2014) består semistrukturerade 

intervjuer av öppna och flexibla frågor som lämpar sig för att förklara 

fenomen och upplevelser ur intervjupersonernas perspektiv. Intervjuaren 

utgår från en mall med specifika frågor men dessa frågor kan modifieras och 

utvecklas. Flexibiliteten innebär en bra dialog med intervjupersonen och 

möjlighet att samla in data som ger bra underlag för studien (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer är att det tar lång tid och intervjun kan splittras 

på andra områden som inte fångar forskarens undersökningssyfte. Till 

skillnad mot Eriksson-Zetterquist och Ahrne anser Kvale och Brinkman 

(2014) att semistrukturerade intervjuer har samtalet i fokus och tillåter en bra 
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dialog mellan forskare och intervjupersoner med hjälp av öppna och flexibla 

frågor. Vid användning av kvalitativ metod samlas material med hjälp av 

intervjuer och observationer (Ahrne & Svensson, 2012). Enligt Ahrne och 

Svensson är observationsstudier lämpliga när man vill undersöka människors 

beteende men jag vill forska om människors upplevelse av olika fenomen 

och därför väljer jag att samla material med hjälp av intervjuer som enligt 

Kvale och Brinkman (2014) ger mer information och djupare insikt i ämnet 

som studeras.   

Intervjuguiden ger struktur och vägledning under intervjun och hjälper 

forskaren att samla in önskat material och relevanta teman för studien (Kvale 

& Brinkman, 2014). Upplägget består av huvudfrågor och kring dessa frågor 

ställs följdfrågor som uppmuntrar intervjupersonen att berätta så mycket som 

möjligt om forskningsämnet (Kvale & Brinkman, 2014).  

5.3.2 Intervjuer  

Mitt mål var att genomföra sex intervjuer med vårdboende personal. Jag 

skrev ett informationsbrev som jag skickade till ett vårdboende. I 

informationsbrevet berättade jag för intervjupersonerna vem jag var och om 

syftet med mina intervjuer. I informationsbrevet, enligt forskningskravet, 

informerade jag intervjupersonerna att deltagandet var frivilligt och att de 

hade rätt att avsluta deltagandet i studien när de ville. Jag informerade också 

intervjupersonerna om att intervjumaterialet bara används för denna uppsats 

och att deras identitet är skyddat. Forskningskravet lägger stort ansvar på att 

forskaren ska se till att intervjupersonernas identitet och deras arbetsplats ska 

skyddas (Bryman, 2011). De forskningsetiska principerna kräver att 

forskningskravet alltid ska vägas mot individskyddskravet. Individskydds-

kravet avser att individen som deltar i forskningen inte ska utsättas för 

kränkning eller skada. Forskningskravet innebär att den forskning som kan 

bidra till samhällets utveckling är motiverad (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt 

individskyddskravet och forskningskravet som lägger stort ansvar på att 
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forskaren ska respektera forskningsetiska principer avser jag att skriva min 

uppsats på ett sätt som inte skadar och kränker mina intervjupersoner. I min 

studie kommer jag att byta ut boendestödjarnas namn och jag väljer också att 

inte ange staden där vårdboendet finns.  

Några dagar efter utskickat informationsbrev tog jag kontakt med 

intervjupersonerna för att bestämma tid och datum för intervjuerna. I början 

av intervjuerna informerade jag intervjupersonen att jag kommer att spela in 

intervjun med min mobiltelefon. Jag inledde intervjun genom att presentera 

mig själv och tala om att jag läser socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplats. Kvale och Brinkman (2014) anser att intervjuerna som 

genomförs i en bekant miljö ger respondenten en trygghetskänsla som leder 

till att intervjupersonen blir välvilligt inställd till studien. Efter presentation 

av mig själv och studien började jag ställa frågor om intervjupersonens 

arbetsbakgrund och arbetsuppgifter samt om teman som handlade om 

upplevelsen av relationen till omsorgstagarna och om vad som upplevs som 

viktigt i relationen till omsorgstagarna.    

Under intervjuprocessen tilläts intervjupersonerna beskriva sina erfarenheter 

med hjälp av tankar och känslor. Denna metod gav möjlighet för reflektion 

och möjlighet att resonera kring olika frågor och ge detaljerade svar (jämför 

med Kvale & Brinkman, 2014). För att ta del av intervjupersonernas tankar 

och känslor ställde jag öppna och uppföljande frågor. Denna typ av intervjun 

med öppna och utforskande frågor förespråkas av Kvale och Brinkman 

(2014) som anser att öppna frågor är angelägna i alla kvalitativa studier.  

5.4 Analysmetod  

5.4.1  

Den kvalitativa innehållsanalysen handlar om att granska och tolka 

människors berättelser. Med hjälp av denna metod kan forskaren komma 
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nära den data som forskaren har samlat in (Kvale & Brinkman, 2014). För att 

kunna svara på syftet och frågeställningarna så noga som möjligt i min 

studie, kommer jag att använda mig av kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen beskriver en texts innehåll och lämpar sig att 

identifiera mönster i texten och att göra kategoriseringar och jämförelser 

(Bryman, 2011).   

När jag genomförde intervjuerna spelade jag in alla samtal med min 

mobiltelefon. Jag antecknade i mitt anteckningsblock olika tankar och 

funderingar från intervjupersonerna. Jag lyssnade igenom intervjuerna flera 

gånger och därefter transkriberade jag ordagrant det inspelade materialet. De 

utskrivna intervjuerna lästes flera gånger för att få en djupare förståelse av 

materialet och för att titta på likheter och olikheter mellan de olika 

intervjupersonernas svar. 

Vid analys av materialet lästes intervjuerna ingående och relevanta meningar 

för studiens syfte valdes ut. Dessa meningar kortades till meningsenheter och 

dessa meningsenheter kodades till enheter som sammanfattade kärnan i 

meningen. Koderna kondenserades till undertema och dessa underteman 

bildade de slutgiltiga huvudteman (Bryman, 2011). De underteman jag har 

sett som relevanta i mitt material är: Boendestödjarens arbetserfarenheter, 

Den viktiga relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare, 

Boendestödjarens olika roller, Ett vårdboende med relationsbaserat arbete, 

Boendestödjarens verktyg i relationen med omsorgstagaren, Utmaningar i 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare. Dessa lade grund för 

de huvudteman som presenteras i kommande kapitel: Upplevelsen av 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare och Boendestödjarens 

upplevelse av vad som är viktigt i relationen med omsorgstagaren. Nedan 

följer ett exempel från innehållsanalysen: 
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Relevant mening  Meningsenhet Kod Undertema Huvudtema 

"när vi pratar om 

relationer på 

vårdboendet så 

tycker jag att det är 

viktigt att visa 

intresse för våra 

klienter. Att prata, 

fråga, lyssna betyder 

att visa intresse och 

detta skapar kontakt 

och därmed en 

relation"  

Det viktiga i 

relationen är 

att vissa 

intressen för 

klienterna.  

Intresset för 

klienterna 

möjliggör 

en relation.  

Relation Det som är 

viktigt för 

relationen. 

 

5.5 Reliabilitet och validitet   
All vetenskaplig forskning eftersträvar trovärdighet. Trovärdighet uppnås 

med hjälp av forskningskriterier som reliabilitet och validitet. Reliabilitet och 

validitet är instrument som mäter sanningsvärdet i en studie. Begreppen 

handlar om att forskaren ska presentera datainsamlingen och 

databearbetningen på ett systematiskt och hederligt sätt. (Kvale & Brinkman 

2014; Trost 2010). Reliabilitet handlar om att ta fram kunskap på ett pålitligt 

sätt. Forskningen får inte påverkas av forskaren. För att studien ska vara 

pålitlig måste forskaren beskriva noggrant hur han/hon har gått tillväga 

(Kvale & Brinkman, 2014). I min eftersträvan att uppnå reliabilitet har jag 

formulerat intervjufrågorna tydligt och jag har också varit noga med att inte 

påverka intervjupersonernas svar.  För att forskningen ska vara relevant och 

trovärdig är det viktigt att forskaren eftersträvar validitet. Kvale och 

Brinkman (2014) påpekar att validitet handlar om att undersöka det som 
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avses att undersökas. Forskningens validitet är beroende av forskarens 

kompetens att utforska ett visst fenomen samt forskarens skicklighet att 

utforma intervjun. Kvale och Brinkman (2014) anser att i kvalitativ forskning 

är studiens validitet viktigare än dess reliabilitet. I min eftersträvan att uppnå 

validitet har jag formulerat intervjufrågorna så att de ligger nära studiens 

syfte och frågeställningar. Jag anser att den data jag inhämtat med hjälp av 

intervjufrågorna höjer validiteten och trovärdigheten i svaren från 

intervjuerna. Den kritik som kan riktas mot min studies reliabilitet och 

validitet är att den data som samlas kan påverkas av hur frågorna formuleras 

och om det finns tid för reflektion för intervjupersonerna.  

5.6 Etiska reflektioner  

Andersson och Swärd (2008) påpekar att det är viktigt att bedriva 

vetenskaplig forskning eftersom forskningen bidrar till samhällets och 

individernas utveckling. Vetenskaplig forskning innehåller också regler i 

form av de individskydds- och forskningskrav som beskrivs ovan. Dessa 

krav kallas för forskningsetiska krav. De forskningsetiska kraven syftar till 

att man funderar kring vad som är rätt och fel och vad man bör göra eller inte 

göra (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Bryman (2011) delas etiken upp i fyra 

grundläggande principer som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Enligt informationskravet informerade jag mina intervjupersoner om syftet 

med min studie och hur studien ska genomföras. Jag informerade också mina 

intervjupersoner att deltagandet var frivilligt och den data som jag samlade in 

kommer att användas bara för detta uppsatsprojekt. Enligt samtyckeskravet 

informerade jag intervjupersonerna att deltagandet i undersökningen var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande i intervjun utan 

negativa följder för dem. Enligt principen om konfidentialitetskravet 

berättade jag för intervjupersonerna att känsliga uppgifter som 

personuppgifter inte ska lämnas ut till utomstående. Alla uppgifter lagras och 
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avrapporteras på ett sätt som inte gör det möjligt för utomstående att 

identifiera intervjupersonerna och uppgifterna. Enligt principen om 

nyttjandekravet informerade jag mina intervjupersoner att materialet som jag 

samlar in ska bara användas för C-uppsatsen. Forskaren får inte offentliggöra 

och låna ut data för icke-vetenskapliga syften (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2017).  Min uppsats bygger på respekt och hänsyn för alla 

personer som jag skriver om i min uppsats. Jag menar att det är viktigt att jag 

skyddar mina intervjupersoners integritet genom att göra det omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna från uppsatsen. Därav användande av 

fingerade namn. 

Yrkesetiska linjer påpekar att i kontakt med yrkesverksamma finns det risk 

att klienten utsätts för lidande och att det är viktigt att klienten skyddas 

(Vetenskapsrådet, 2017). Enligt dessa etiska linjer som understryker vikten 

av att skydda klienten från lidande, väljer jag i denna studie att fokusera på 

boendestödjarnas upplevelser av relationen med omsorgstagarna och inte på 

omsorgstagarnas upplevelser av relationen med boendestödjare.  

6 RESULTAT OCH ANALYS    

I detta kapitel presenterar jag det resultat genom de två huvudteman som 

framkommit vid analys av mina intervjuer: Upplevelsen av relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare och Boendestödjarens upplevelse av vad 

som är viktigt i relationen med omsorgstagaren. Materialet analyseras med 

hjälp av tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ramverk.  

6.1 Upplevelsen av relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare 

6.1.1 Boendestödjarens arbetserfarenheter  

Mina intervjupersoner, som jag har valt att kalla för Gloria, Amanda, Liam, 
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Ronny, Veronika och Sofia, jobbar på ett vårdboende för omsorgstagare med 

psykisk funktionsnedsättning. Intervjupersonerna berättar att på vårdboendet 

finns ett litet antal lägenheter för omsorgstagare, i åldrarna 18–65 år som får 

hjälp och stöd av boendestödjarna. Liam påpekar att varje boendestödjare har 

ett ansvarsområde bland aktivitets- och arbetsområdena. Vidare, under 

intervjuerna, beskrivs hur personalen jobbar på vårdboendet: 

Vi har fria händer vad gäller våra ansvarsområden men vi måste 

planera vårt arbete så att kravet på god vård upprätthålls och 

personalen måste också respektera lagar och hålla sig inom ramen för 

ekonomiska resurser (Veronika, boendestödjare). 

Här framkommer det att personalen på vårdboendet får själva bestämma till 

en viss del hur arbetsuppgifterna genomförs men personalen poängterar att 

det är viktigt att inte glömma att arbetet och arbetssättet på vårdboendet styrs 

också av lagar och ekonomiska resurser. I likhet med vad intervjupersonerna 

säger om arbetsuppgifterna, poängterar Howe (2008) att lagar och regler är 

viktiga för ett väl uppfört arbete men författaren understryker också att för 

just skapandet av relationen mellan den professionelle och klient är det 

viktigt att den professionelle inte är bara professionell utan också agerar som 

medmänniska som hjälper klienterna att ta sig genom tuffa livssituationer. I 

denna kontext där professionella måste hålla sig inom ramen för lagar och 

ekonomiska resurser, anser Howe (2008) vidare att det är viktigt att den 

professionelle sätter fokus på relationsskapandet mellan den professionelle 

och klient och inte endast på sin roll som professionell. Den professionelles 

förmåga att skapa en bra relation till klienten bidrar till klientens 

välbefinnande och utveckling (Howe, 2008).  

När det gäller arbetsrutinerna, har omsorgstagarna möjlighet att påverka sin 

vardag och med hjälp av boendestödjarna planerar för och lagar mat, städar 

och besöker olika myndigheter. Liam berättar följande: ”att samarbeta med 

omsorgstagarna och respektera deras åsikter är en förutsättning för att kunna 
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bygga en god relation mellan boendestödjare och omsorgstagare”. Här 

framkommer det att intervjupersonerna anser att samarbetet mellan 

boendestödjare och omsorgstagare är en förutsättning för ett väl utfört arbete 

på vårdboendet och för skapandet av relationen mellan personal och 

omsorgstagare. I det löpande arbetet är det dock boendestödjarna som 

fördelar arbetet inom sitt aktivitetsområde och kommunicerar ständigt med 

omsorgstagarna om vad det är som händer och vad omsorgstagarna vill, 

berättar Ronny. I likhet med intervjupersonerna förklarar Trevithick (2003) 

att det är viktigt att den professionelle och klienten samarbetar och kommer 

överens om hur insatserna ska utformas. Detta arbetssätt där klienten har 

möjlighet att påverka insatsernas innehåll kallas för relationsbaserat arbete 

och är en bidragande orsak till en bra relation mellan den professionelle och 

klienten.  

6.1.2 Den viktiga relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare 

Relationen med omsorgstagarna är mångsidig. Sofia lyfter fram följande: 

"Min roll som boendestödjare går inte bara på konkreta arbetsuppgifter, min 

roll är att låta omsorgstagarna ta initiativ, att hjälpa de att bygga ett 

självförtroende”. Alla intervjupersonerna anser att relationen med 

omsorgstagaren är en viktig del i det vardagliga arbetet på vårdboendet och i 

intervjuerna delar personalen med sig av sina definitioner av relationen. 

Intervjupersonerna menar att relationen handlar om hur man bemöter 

omsorgstagaren som kommer till dem och att i en relation är det viktigt att 

lyssna och respektera. Att etablera en bra kontakt med omsorgstagaren är 

viktig då skapar man sig en bild av människan och vet hur man kan hitta 

vägar till en kontinuerlig kontakt. Ronny beskriver att ”Som professionell, i 

relationen med omsorgstagaren måste man lyssna, ge förtroende och 

respektera”. Här framkommer det att boendestödjarna är medvetna om 

relationens mångsidighet.  

I likhet med mina intervjupersoners påstående att de i rollen som 
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boendestödjare hjälper omsorgstagarna att bygga självförtroende anser 

Tengblad m.fl. (2016) att receptet för skapandet av relationen är att bygga 

upp tillit, engagemang och lojalitet. Vidare beskriver Tengblad m.fl. att en 

fungerande relation kräver ett välfungerande medarbetarskap mellan den 

professionelle och klient. Den goda relationen bygger på att möta klienten på 

ett förtroendefullt sätt (Tengblad m.fl., 2016). Det förtroendefulla sättet 

beskrivs av Gloria: 

Att ha det roligt tillsammans, att dela med andra egna tankar och 

erfarenheter skapar också en bra grund för en bra relation mellan 

boendestödjare och omsorgstagare (Gloria, boendestödjare). 

Veronika anser att en bra relation handlar om att tänka på vilka olika roller vi 

har i arbetet med omsorgstagaren, vara medvetna om dem. Liam hävdar att 

man måste känna in hur man skall bemöta personen i fråga. Det handlar om 

vilket språk man använder, hur man frågar, men också själva 

förhållningssättet. Mead (1995) anser att det är i sociala sammanhang vi lär 

oss allt. Individen skapar en personlig identitet utifrån ett socialt 

sammanhang där språk och gester är viktiga. I intervjuerna framgår det att 

boendestödjarna är noga med hur de uppträder inför omsorgstagarna. Enligt 

Mead (1995) kan det konstateras att omsorgstagarna lever i en miljö där 

deras Me påverkas positivt av boendestödjarnas attityder. Genom 

ovanstående berättelser framkommer det att boendestödjarna anser att 

relationen till omsorgstagarna ses som en central aspekt på vårdboendet. 

6.1.3 Boendestödjarens olika roller  

Flera av intervjupersonerna berättar om vikten att tänka på vilka roller den 

professionelle har i relationen med omsorgstagarna och hur de agerar i vissa 

situationer. För att kunna bära upp olika roller så är det nödvändigt att 

uppträda på ett visst sätt och visa olika förhållningssätt (Goffman, 2009). 

Vidare beskriver intervjupersonerna det som Goffman (2009) kallar för 

frontstage och backstage. Veronika talar om boendestödjarnas kontor som ett 
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backstageområde där boendestödjarna kan prata om vad som händer i det 

gemensamma utrymmet där boendestödjarna träffar omsorgstagarna:  

När vi träffas på kontoret, pratar vi om vad som händer i det 

gemensamma utrymmet och efter samtalet tänker vi på lösningar och 

hur vi ska förhålla oss till omsorgstagarna på bästa sättet (Gloria, 

boendestödjare).  

Här framkommer det att mina intervjupersoner berättar att de upplever att i 

kontakten med omsorgstagaren har de olika roller. Utifrån Goffman (2009) 

kan detta tolkas som att intervjupersonerna ikläder sig olika roller beroende 

på vad situationen kräver. Den vanligaste rollen är rollen som boendestödjare 

men det handlar också att vara medmänniska. Att spela olika roller tolkas av 

Goffman som att man visar den sida av sig själv som behövs i en viss 

situation. 

När det gäller olika roller och agerande från den professionelles sida, 

framhåller Goffman (2009) att rollerna är heterogena och att den 

professionelle förväntas bete sig olika i olika situationer. Goffman 

understryker att det är viktigt att aktören har förmågan att uttrycka sig för att 

skapa en interaktion mellan honom/henne och publiken.  

6.1.4 Ett vårdboende med relationsbaserat arbete   

Liam tycker att en relation byggs lättare om man är trevlig och hyfsad. I 

arbetet med omsorgstagaren berättar Liam att han visar att han är människa 

som alla andra med goda och mindre goda sidor. Liam påpekar också att han 

är noga med att inte tynga omsorgstagaren med egna problem: ”Det är viktigt 

att omsorgstagaren känner att jag är en människa som alla andra men aktar 

mig att det ska kännas tungt för personen jag pratar med". 

Boendestödjarna berättar vidare att relationen med omsorgstagaren inte alltid 

är självklar. I möten med omsorgstagaren och i själva ordet relation menar de 

att det finns ett maktinslag. Detta maktinslag gör att det förekommer en 
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dubbelhet i arbetet med omsorgstagarna:  

”Som boendestödjare måsta man agera ibland både som myndighetsutövare 

och som människa som stödjer en annan människa” (Ronny, 

boendestödjare). 

Att vara professionell betyder många gånger att ha makt och att kontrollera 

och balansgången mellan professionellt och känslomässigt engagemang är 

inte alltid lätt att klara, anser mina intervjupersoner. Som kan läsas i tidigare 

forskning påpekar Denhov (2002) att relationens betydelse mellan den 

professionelle och klienten kommer många gånger på andra plats till förmån 

för evidensbaserat arbete. Järvinen (2002) anser att kontexten där 

evidensbaserat arbete är viktigare än relationsbaserat arbete kan upplevas av 

klienten redan från start som att det är negativt att ha med den professionelle 

att göra. Denhov (2012) betonar att krav och överenskommelser mellan den 

professionelle och klient leder till att klienten upplever att den professionelle 

har total kontroll över klienten. Det inslag av makt som mina 

intervjupersoner berättar om beskrivs av Järvinen (2002) och Denhov (2002) 

som en faktor som kan tolkas som negativt av klienterna och som kan orsaka 

konflikter mellan boendestödjare och klienter.  

Samtliga intervjupersoner lyfter fram att en god relation är något som man 

kan lära sig och utveckla. Amanda anser att en del grundregler kan läras in 

när man läser olika vårdutbildningar men hon framhåller också att det är 

viktigt att tillämpa och öva på det som man har lärt sig: ”I jobbet med 

klienterna, det teoretiska kunskap ska finnas i ryggsäcken och ska flätas ihop 

med personalens professionella och personliga erfarenheter”. Ronny tror, 

som Amanda, att man har mycket i sig och med sig från studier och 

erfarenheter. Här framkommer det att mina intervjupersoner anser att 

kunskap och erfarenhet är viktiga byggstenar i skapandet av relationen. I 

likhet med mina intervjupersoners påstående anser Trevithick (2003) att 

kunskap och bra livserfarenhet öppnar upp möjligheterna för arbetsplatsens 
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utveckling.  Vidare anser Trevithick (2003) att den professionelles kunskap 

och erfarenheter har stor betydelse när det gäller att utveckla en bra relation 

till klienten. De kunskaper som professionella tillägnar sig ska vara 

användbara i arbetet och påverka också klientens utveckling (Trevithick, 

2003). Boendestödjarna berättar vidare att samtal är viktigt i arbetet och i 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare:  

”Socialt prat gör att det känns lugnt för omsorgstagaren och klienten börjar 

känna sig bekväm med boendestödjaren” (Veronika, boendestödjare). 

Veronika hävdar att det sociala pratet kan se lite olika ut, att man måste 

känna in vad omsorgstagaren vill och hur det blir bäst för omsorgstagarna. 

Ronny poängterar att en bra relation handlar om att diskutera och prata 

oavsett om det är ett trevligt eller allvarligt samtal. Att vara öppen, att inte 

döma, inte ha fördomar, att lyssna och intressera sig för omsorgstagaren och 

hur omsorgstagaren tänker, hjälper och förbättrar relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. Man får vara nyfiken, man får fråga, man 

får undra och på så sätt kan boendestödjaren lättare identifiera 

omsorgstagarens behov, anser boendestödjarna. Exempelvis beskriver Sofia 

följande: 

I relationen till omsorgstagaren har jag inte har svar och lösningar på 

alla problem men genom samtal och genom att lyssna, lär jag känna 

omsorgstagaren och förstår hur omsorgstagaren uppfattar en viss 

situation och då kan jag hjälpa honom/henne på bästa sätt (Sofia, 

boendestödjare). 

Här framkommer det att mina intervjupersoner anser att öppenhet i samtalet 

med omsorgstagarna hjälper till att identifiera omsorgstagarens behov. I 

likhet med intervjupersonernas påstående anser Mead (1995) att samspelet 

mellan professionella och klienter blir en positiv interaktion som hjälper 

professionella och klienterna att uppfatta och förstå varandra på ett positivt 

sätt.  Mead (1995) och Goffman (2009) påpekar att förståelsen för 
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människors beteende mot varandra hjälper till att förstå olika sammanhang 

som människan befinner sig i. Mead (1995) betonar att människan uppfattar 

sig själv och formas i samspel och kommunikation med andra. I likhet med 

Mead berättar intervjupersonerna om hur boendestödjarna interagerar med 

varandra och hur relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare skapas 

i denna mellanmänskliga interaktion. 

Dessa uppfattningar om relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare 

visar, i enlighet Tengblad m.fl. (2016), en vilja att utvecklas och jobba mot 

specifika mål. Det framkommer i texten ovan att intervjupersonerna inser att 

i en god relation har man inte svar på allt. Att vara insiktsfull är en viktig 

kärna i allt arbete med klienter (Tengblad m.fl., 2016). Enligt mina 

intervjupersoner är syftet med att skapa en interaktion mellan boendestödjare 

och omsorgstagare att forma en relation med omsorgstagaren i centrum med 

förmågan att fatta egna beslut och leva ett bra liv. På frågan om målen med 

arbetet med omsorgstagare med psykisk funktionsnedsättning svarar mina 

intervjupersoner att deras syfte är att lyfta fram omsorgstagarnas resurser och 

att skapa goda och meningsfulla relationer tillsammans. 

6.2 Boendestödjarens upplevelse av vad som är viktigt i relationen 

med omsorgstagaren 

Mina intervjupersoner understryker betydelsen av att lyssna aktivt på 

omsorgstagarna, vilket är något som de upplever som en viktig egenskap hos 

boendestödjaren. I det nära arbetet med omsorgstagarna, känner 

respondenterna att de har kommit nära omsorgstagarna i deras sätt att vara, 

tänka och hur de fungerar i olika situationer. Detta har skett genom samtal 

med omsorgstagarna. Intervjupersonerna berättar att de inte fokuserar på 

terapeutiska samtal utan på vardagliga samtal. Med hjälp av vardagliga 

samtal upplever mina intervjupersoner att omsorgstagarna visar sitt 

förtroende gentemot dem och kommer och pratar om saker och situationer 

som de tycker är jobbiga och svåra: 
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 ”Under tiden som boendestödjare har jag fått öva förmågan att lyssna på 

omsorgstagarna och komma med råd och uppmuntran. Det handlar om att 

lyssna aktivt och respektfullt ” (Sofia, boendestödjare).  

Här framkommer det att mina intervjupersoner anser att det är viktigt att 

lyssna på omsorgstagaren. Enligt Howe (2008), som tycker att lyssnandet är 

en metod som skapar en bra relation mellan boendestödjare och 

omsorgstagare, kan detta tolkas som att boendestödjarna visar intresse för 

omsorgstagarna och att detta intresse skapar en känsla av att bli sedd och 

uppmärksammad hos omsorgstagaren. Howe (2008) lyfter fram att den 

professionelle skapar en bra relation med klienten genom att lära sig olika 

tekniker och metoder. Att lyssna är en metod och ett sätt som skapar 

samarbete och delaktighet mellan boendestödjare och omsorgstagare, anser 

Sonja. Det som sker i denna situation kan ses utifrån Meads (1995) begrepp I 

och Me där boendestödjarna går upp i Me och agerar på ett sätt som gör att 

omsorgstagarna upplever gemenskap med boendestödjarna.  För att det ska 

bli så behöver boendestödjarna verkligen ta in vad omsorgstagarna säger, 

anser Sonja. 

6.2.1 Boendestödjarnas verktyg i relationen med omsorgstagaren 

Några av mina boendestödjare påpekar att det är viktigt att vara medveten 

om att den professionelle inte alltid har de bästa svaren för omsorgstagaren. 

Som Veronika beskriver: ”Det kan begås många misstag när boendestödjaren 

tror sig veta hur omsorgstagaren vill ha det utan att vara lyhörd för 

omsorgstagarens uppfattningar och önskningar”. För att kunna ge bra svar är 

det nödvändigt att lyssna på andra för att lära och förstå omsorgstagarna.  

I mina intervjuer framkommer det att mina intervjupersoner anser att samtal 

har stor betydelse för att bygga en bra relation med omsorgstagaren och hur 

de ska kunna få omsorgstagaren att göra bra val i sin vardag. Sofia anser att 

genom samtal kan en omsorgstagare bli motiverad till att göra en förändring 

och personalen, med hjälp av samtal, kan underlätta förändringen. Personalen 
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upplever ibland någon form av små positiva förändringar hos omsorgs-

tagaren som följd av samtalen de har. Ronny och Amanda anser att samtal 

har stor betydelse för hur omsorgstagarna upplever sin självkänsla och 

känslan av sammanhang. Amanda beskriver följande: 

Jag anser att samtal är ett bra verktyg till att göra avgörande 

livsstilsförändringar hos omsorgstagarna och att personalen har en 

viktig roll då det gäller att hjälpa omsorgstagare att uppnå en positiv 

livsstilsförändring (Amanda, boendestödjare). 

Enligt den symboliska interaktion ismen (Trost & Levin, 2004)  

betyder samtalet kommunikation och kommunikation är en form av 

interaktion mellan människor och ett verktyg med syftet att hjälpa 

människorna. Genom kommunikation får människorna veta vilken hjälp den 

hjälpsökande behöver. För att öka människornas utveckling föreslår Mead 

(1995) en kontinuerlig kommunikation mellan människor. Den kontinuerliga 

kommunikationen skulle bidra till att identifiera människornas behov, det 

skulle hjälpa de att påverka sina livssituationer och det skulle öka 

människornas förutsättningar för självbestämmande (jämför med Mead 

1995). När det gäller boendestödjarnas personliga verktyg i arbetet på 

vårdboendet framkommer det att engagemang, positivt förhållningssätt och 

ansvarsfullt beteende är viktiga i relationen till omsorgstagaren och utifrån 

teorin om interaktion kan dessa verktyg bygga ett sammanhang mellan 

klienter och professionella.  

Mina intervjupersoner berättar att boendestödjarnas empatiska förmåga har 

stor betydelse för omsorgstagaren med psykisk funktionsnedsättning. Det är 

viktigt att tro på omsorgstagaren och på att bekräfta dennes upplevelser av 

problemet han/hon konfronteras med, anser många av mina intervjupersoner. 

Mina intervjupersoner tycker att omsorgstagaren påverkas positiv av 

boendestödjarnas empatiska förmåga:  
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Att lyssna och visa förståelse för omsorgstagarens problem 

gör att omsorgstagaren slappnar av. När omsorgstagaren 

känner att det finns respekt och förståelse för hans/hennes 

svårigheter då samarbetar han/hon gärna med personalen 

(Liam, boendestödjare).  

Av intervjuerna framkommer det att ett empatisk förhållningssättet ger en 

positiv reaktion hos omsorgstagaren samtidigt som ett konfrontativt 

förhållningssätt kan betyda att möjligheterna till positiv reaktion minskar. Ett 

harmoniskt samspel mellan boendestödjare och omsorgstagare har en 

lugnande kraft samtidigt som det visar sig att brist på empatisk förmåga kan 

framkalla en isolering och en ovilja till samarbete från omsorgstagarens sida, 

anser Amanda. I likhet med mina intervjupersoners påstående, skriver 

Tengblad m.fl. (2016) i sin studie att det är den professionelle som har 

ansvaret för att klienterna ska få en bra relation till den professionelle. 

Tengblad m.fl. menar att relationen mellan den professionelle och klienter 

handlar om att klienten också får chansen att påverka relationen. Även 

Chenik m.fl. (2011) påpekar att samspelet mellan den professionelle och 

klient har etiska och professionella aspekter. Att vara etisk och professionell i 

sitt arbete betyder för Chenik m.fl.  (2011) att man följer regler och normer 

som innebär något bra för klienten.  

6.2.2    Utmaningar i relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare       

Mina intervjupersoner berättar att i arbetet med omsorgstagare förekommer 

det situationer där omsorgstagaren berättar personliga saker och då blir det 

svårt för boendestödjaren att veta var han/hon skall dra gränsen i samtalet. 

Exempelvis beskriver Veronika följande: 

Det är viktigt att veta hur och när man ska dra gränser för att 

minimera risken att omsorgstagaren känner sig blottad inför 

boendestödjaren i efterhand (Veronika, boendestödjare).  
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Gloria tycker, som Veronika, att det är viktigt att veta var man ska dra 

gränsen i ett samtal. Hon menar att gränsdragningen också handlar om att 

boendestödjaren riskerar att vara för personlig i sin yrkesroll gentemot 

omsorgstagaren. Vidare påpekar Gloria att hon ibland tycker om att bara sitta 

tyst och lyssna på vad omsorgstagaren säger, utan att själv säga något. Denna 

egenskap anser hon är en viktig del i arbetet med omsorgstagare med psykisk 

ohälsa. Här framkommer det att mina intervjupersoner ibland brottas med två 

roller; att vara professionell och att vara personlig. I enlighet med mina 

intervjupersoners påstående om svåra situationer anser Järvinen (2002) att 

det är viktigt att agera rätt gentemot klienten annars kan klienten uppleva 

relationen som en maktrelation. När den professionelle kan påverka klientens 

handlingsmöjligheter kan detta skapa en asymmetrisk relation som betyder 

att parterna inte kan träffas jämlikt och personligt. När makten i relationen 

används korrekt, blir det lätt att skapa en bra relation (Järvinen, 2002). 

Mina intervjupersoner berättar att de ibland känner att de inte räcker till för 

omsorgstagarna men när omsorgstagarna vänder sig till personalen för att få 

stödupplever personalen att omsorgstagarna känner en trygghet i personalen.  

När det gäller svårigheterna som en psykisk funktionsnedsättning kan 

innebära påpekar alla mina intervjupersoner att omsorgstagarna inte är en 

bild av diagnoser och sjukdomar utan en människa vi träffar i det dagliga 

livet. Enligt Denhov (2012) ska professionella inte fokusera på diagnoser hos 

klienterna. Denhov visar i sin studie att bästa resultat uppnås genom att 

personalen möter klienterna utifrån det som klienterna utger sig att vara med 

tanken att de också har förmågan att tänka och handla och därigenom 

möjlighet att påverka sin livssituation. Liam tycker dock att arbetet med 

omsorgstagaren kan bli problematiskt när omsorgstagaren vill att 

boendestödjaren inte ställer några krav bara hjälper till: ”I denna situation 

kan det bli svårt att skapa en relation”.  

Ett annat sammanhang där det blir svårt att bygga en relation är när 
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omsorgstagaren upplever att boendestödjaren nonchalerar omsorgstagarens 

behov. Gloria berättar att i interaktionen med omsorgstagarna händer det 

ibland att vissa omsorgstagare pratar väl mycket om sin diagnos. Att prata 

om sina problem är tillåtet så länge de är delaktiga i samtalet och har 

möjlighet att dra sig ur när det blir för jobbigt för en själv:  

Ibland måste boendestödjarna leda över samtalet till någonting annat, 

eller avsluta samtalet för att omsorgstagarna inte ska ta illa vid sig av 

prat om till exempel alkohol och narkotika, då det finns omsorgstagare 

som har missbruksproblematik (Liam, boendestödjare). 

I detta sammanhang där intervjupersonerna berättar att de ibland utsätts för 

problematiska situationer, förklarar Mead (1995) att genom att I ställs inför 

nya situationer, läggs dessa erfarenheter till vad författaren kallar för Jagets 

Me. Dessa erfarenheter kommer i boendestödjarnas fall att ge nya lärdomar 

som bidrar till personlig utveckling. 

En annan aspekt av svårigheter i relationen med omsorgstagaren är att det 

kan hända att omsorgstagaren vill skapa en kompisrelation med boende-

stödjaren. I denna kontext är det en fråga om var gränsen skall dras för att 

vara för personlig i sin yrkesroll gentemot omsorgstagaren. Ronny tycker att 

en förutsättning för att kunna bygga en god relation är att vara flexibel, 

pålitlig och förutsägbar: ”Vi måste anpassa oss till omsorgstagaren, inte 

tvärtom”.  

Vidare påpekar mina intervjupersoner att relationen mellan boendestödjare 

och omsorgstagare inte ska vara formell. I likhet med intervjupersonerna 

framhåller Trevithick (2003) att relationer är komplicerade och olika med 

olika människor och att det är viktigt att den professionelle bedömer rätt om 

vilken typ av relation klienten vill ha med den professionelle. Till slut 

påpekar mina intervjupersoner vikten av att inte svika omsorgstagaren. Det 

är viktigt för klienten, att se att det finns människor som inte sviker och 

överger dem.  
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6.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag presenterat och analyserat resultat i förhållande till 

undersökningens syfte. Syftet var att undersöka hur relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare upplevs på ett vårdboende för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. För att undersöka detta har jag fokuserat 

på boendestödjarnas egna berättelser om hur de upplever denna relation. 

Boendestödjarnas berättelser beskrivs utifrån två teman och fokus ligger på 

vad som behövs för att kunna bygga och behålla en relation mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. 

Empirin knyts samman med tidigare forskning och teorier om symbolisk 

interaktionism och dramaturgiskt perspektiv. I resultat och analyskapitlet 

framkommer två teman som belyser vad som är grundläggande i 

boendestödjarnas och omsorgstagarnas relation. I temat Upplevelsen av 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare talas det om att 

boendestödjarnas arbetskompetens och egenskaper gör att de kan möta 

omsorgstagarnas behov och hjälper till att bygga och utveckla relationen 

mellan boendestödjare och omsorgstagare. I temat Boendestödjarens 

upplevelse av vad som är viktigt i relationen med omsorgstagaren talas det 

om både möjligheter och utmaningar när det gäller byggandet och bevarandet 

av relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare.  
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7 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera boendestödjarens upplevelse av 

relationen till omsorgstagare på ett vårdboende för omsorgstagare med 

psykisk funktionsnedsättning samt svara på följande frågor:  

1. Hur upplevs relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare från 

boendestödjarens perspektiv?  

2. Vad upplevs som viktigt i relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare från boendestödjarens perspektiv?  

Under mina intervjuer med sex boendestödjare som jobbar på ett vårdboende 

för psykisk funktionsnedsättning framkommer det att relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare upplevs och anses som mycket viktigt för 

arbetet med omsorgstagare med psykisk funktionsnedsättning. I intervjuerna 

framkommer det också att relationen upplevs som mångsidig och komplex. 

Det finns en dubbelhet i relationen, påpekar boendestödjarna. Mina 

intervjupersoner upplever att i relationen till omsorgstagaren krävs att man 

både stöttar och kontrollerar omsorgstagaren. Järvinen (2002) understryker 

att det är svårt att separera stöd och kontroll och att detta kan leda till en 

asymmetrisk relation som kännetecknas av makt. Mina intervjupersoner 

poängterar att i vissa situationer är boendestödjarna myndighetsutövare och i 

andra situationer är boendestödjarna stödjare. Intervjupersonerna påpekar 

också att omsorgstagarna är olika och har olika problematik. För att undvika 

obalans i relationen, lyfter Trevithick (2003) fram att det är viktigt att jobba 

relationsbaserat. Att jobba relationsbaserat innebär att klienten har möjlighet 

att påverka insatsernas innehåll (Tengblad m.fl., 2016).  Utifrån dessa 

påstående kan jag bara reflektera om hur dubbelheten i relationen kan 

upplevas som otrevlig eller inte av omsorgstagarna och om det är möjligt att 

balansera i alla situationer?  

När det gäller det professionella arbetet påpekar mina intervjupersoner att 
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rollen där boendestödjaren måste agera som stödjare eller kontrollör att de 

försöker möta omsorgstagaren på ett mänskligt plan genom att agera etiskt 

och professionellt. Enligt Chenik m.fl. (2011) måste den professionelle 

respektera klientens integritet och värde. Detta betyder att den professionelle 

alltid måste reflektera över sina handlingar. Det är inte alltid lätt att vara både 

personlig och professionell anser mina intervjupersoner. Ibland kan man bli 

för personlig, ibland för professionell. Intervjupersonerna berättar att de 

brukar bli medvetna när relationen kan bli för professionell eller för 

personlig genom att ta ett steg tillbaka och låta omsorgstagarna själva 

bestämma hur relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare ska se ut. 

Här kan jag bara reflektera att det skulle vara bra att försöka hitta nya vägar i 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare.  

Vidare i min studie framkommer det många tankar och funderingar om vad 

en bra relation med omsorgstagaren innebär och om vad som är viktigt i 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare. Mina intervjupersoner 

anser att en bra relation med omsorgstagare bidrar till att både 

boendestödjare och omsorgstagare upplever att miljön på vårdboendet känns 

meningsfullt och positivt. Jag tolkar detta som att boendestödjarna är överens 

när det gäller relationens betydelse men jag reflekterar om den goda 

relationen uppfattas av omsorgstagarna på samma sätt som det uppfattas av 

boendestödjarna?  

Mina intervjupersoner upplever också att det inte alltid är lätt att bygga 

relationer. Boendestödjarna påpekar att det kan hända att omsorgstagaren 

upplever ibland att personalen struntar i deras behov och i detta sammanhang 

blir det svårt att skapa en relation. I denna kontext betonar Howe (2008) att 

det är viktigt att den professionelle är positiv och accepterande. Den positiva 

inställningen möjliggör en bra relation till klienten.  

Att kunna identifiera klientens problem med hjälp av relationen som verktyg 

är viktigt för att klienten ska kunna övervinna svårigheterna i sitt liv 
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(Trevithick, 2012). Vidare betonar mina intervjupersoner att i en relation är 

empati, respekt, kommunikation och förmågan att lyssna och samtala viktiga 

delar.  I likhet med mina intervjupersoner betonar Denhov (2012) att respekt 

och empati skapar jämlikhet och ömsesidighet som hjälper klienten att 

övervinna svåra livssituationer.  

När det gäller att hålla relationen på en professionell nivå anser några av 

mina intervjupersoner att situationen där boendestödjaren engagerar sig för 

mycket i omsorgstagarens problem kan leda till att klienten blir alltför 

beroende av boendestödjarnas hjälp.  

I alla mellanmänskliga möten intar man en viss roll beroende på vilken 

situation man befinner sig i (Goffman, 2009). Angående boendestödjarnas 

olika roller framkommer det i mina intervjuer att det är viktigt för 

boendestödjarna att bemötta varje omsorgstagare med respekt. Goffman 

(2009) påpekar att klienten påverkas av det beteende som den professionelle 

visar. När det gäller boendestödjarnas olika roller kan jag undra om verkligen 

alla professionella kan axla sina roller efter situationen? Jag anser att för att 

kunna göra det behövs det kunskap, träning, erfarenhet.   

Mead (1995) påpekar att aspekter i vardagen har betydelse i samspelet 

mellan människor och upprättandet av kontaktmänniskor mellan varandra. 

Att arbeta med klienter som är svårt sjuka innebär att man är tvungen att 

hantera svåra situationer anser jag men enligt Mead kan dessa situationer 

lösas på ett bra sätt genom interaktioner som genomsyras av ömsesidig 

respekt mellan den professionelle och klient. Därför är det viktigt att den 

professionelle beter sig på ett bra sätt så att miljön blir bra och alla som 

befinner sig där beter sig bra och mår bra, anser jag. 

Mead (1995) visar i sina studier att genom kommunikation både inom och 

mellan, individerna ömsesidigt påverkar varandra. Författaren menar att all 

lärande uppstår i samvaro med andra människor. Baserad på författarens 

påstående kan jag poängtera att boendestödjarna och omsorgstagarna 
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påverkas av varandra då individen påverkas av de relationer som finns runt 

omkring en. Men hur vi beter oss skiljer sig när det kommer till vilket 

sammanhang det gäller. Mead menar att vi inte är samma person hela tiden i 

mötet med andra individer utan det varierar beroende på personer, tid och 

plats.  

Av studiens resultat framkommer det att boendestödjarna är mycket 

medvetna att relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare är central i 

arbetet. Det framkommer också att boendestödjarna är medvetna om både 

positiva och negativa aspekter som kan påverka relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. Bland dessa negativa aspekter finns 

dubbelheten och makten i relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare. När boendestödjaren blir för professionell eller för personlig 

eller agerar som kontrollerande kan det skapas en obalans i relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare. Här kan jag tolka att medvetenheten om 

både positiva och negativa aspekter i relationen gör att boendestödjarna 

fokuserar på att skapa balans i relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare. 

Sammanfattningsvis var syftet med denna studie att studera boendestödjarnas 

upplevelser av relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare på ett 

vårdboende. Jag anser att min studie om upplevelsen av relationer på ett 

vårdboende ger också kunskap om hur man jobbar för att skapa relationer på 

vårdboende för klienter med psykisk funktionsnedsättning. Studien 

presenterar också kunskap för vilken betydelse relationen mellan 

boendestödjare och omsorgstagare har. Det kunskap som min studie 

presenterar kan vara till praktisk nytta genom att man kan hitta en metod som 

vårdboende i praktiken kan använda sig för att bygga relationer mellan 

professionella och klienter.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
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I min studie har jag sökt svar på två frågor och på första frågan: ”Hur 

upplevs relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare från 

boendestödjarens perspektiv” har jag fått svaret att boendestödjarna upplever 

relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare som mycket givande 

och som en faktor som ökar både boendestödjarnas och omsorgstagarnas 

motivation och engagemang för arbetet på vårdboendet.  

När det gäller andra frågan: ”Vad är det viktiga i relationen mellan personal 

och klienter?” framkommer det att boendestödjaren förväntas närvaro, äkthet 

och öppenhet i relationen med omsorgstagaren.   

I min studie framkommer det att det inte finns mycket forskning om 

relationer inom vårdboende. Det saknas också litteratur som utgår från 

svenska förhållanden och jag anser att denna lucka borde fyllas. Jag hoppas 

att min studie bidrar till att fylla denna lucka genom att den presenterar 

upplevelsen av relationen mellan professionella och klienter på ett 

vårdboende. Att studera relationer mellan professionella och klienter inom ett 

specifikt område kan ge en specifik bild av denna relation som kan sen 

läggas som en pusselbit i den stora bilden som handlar om relationer mellan 

professionella och klienter, anser jag. Jag anser inte att min studie kommer 

med ny information om relationer men jag hoppas att min studie kan bidra 

till reflektion över hur professionella förhåller sig när det gäller 

relationsbaserat arbete.  

Som förslag på fortsatt forskning anser jag att det skulle vara intressant att se 

om det finns skillnad i sättet att se på relationer inom andra verksamheter. En 

ytterligare aspekt som skulle vara intressant att studera är huruvida man ser 

på relationer inom andra verksamheter. Det skulle också vara intressant att i 

fortsatt forskning studera hur andra verksamheter jobbar med frågor kring 

relationer mellan professionella och klienter och hur de upplever detta.  

Jag anser att min studie har vissa begränsningar eftersom den bara studerar 

relationer inom ett specifikt område. Vidare forskning kan göra en liknande 
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undersökning, inom flera områden, i större omfattning, för att kunna fånga 

flera relevanta beskrivningar och upplevelser av relationen.  

Av etiska skäl avgränsade jag min studie genom att intervjua bara 

boendestödjare. Jag valde att inte intervjua omsorgstagare också för att 

personer med psykisk funktionsnedsättning är en utsatt grupp i samhället. Att 

undersöka omsorgstagarnas upplevelse av relationen ser jag dock som en 

fråga för en annan studie. 

Mitt kunskapsbidrag till området beskriver boendestödjarnas upplevelser av 

relationen med omsorgstagarna och visar aspekter olika aspekter av 

relationen. Att ha med sig denna kunskap i praktiken skapar förutsättningar 

för förbättring och utveckling av relationer mellan professionella och 

klienter, anser jag. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

 

 

Till dig som är boendestödjare 

Information och samtycke om deltagande i intervjustudie 

 

Hej  

Mitt namn är Doina Giuricici och studerar på socionomprogrammet vid 

Linneuniversitet i Växjö. Under termin sex har jag som uppgift att skriva C-

uppsatsen. Syftet med min uppsats är att studera boendestödjarens 

upplevelser om relationsskapandet mellan boendestödjare och klienter. Jag 

vill studera det från boendestödjarens perspektiv. För att skaffa information 

behöver jag genomföra ett antal intervjuer med er, som spelas in på band. 

Intervjumaterialet används bara för denna studie och sedan kommer jag att 

radera inspelningen av intervjuerna när uppsatsen är känd och publicerad. 

Det är frivilligt att medverka och ni har rätt att avbryta intervjun under 

samtalets gång när som helst. Ingen person eller organisation kan 

identifieras. Jag använder dessa uppgifter bara för uppsatsen. Jag är väldigt 

intresserad av era synpunkter.  

Ni får gärna kontakta mig om ni har frågor. Ni kan nå mig via mail 

dgiso07@student.lnu.se eller telefon 070-3531542 

Tack för din medverkan 
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Med vänlig hälsning 

Doina Giuricici  
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

1. Vad heter du?  

2. Vad har du för utbildning?  

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur länge har du jobbat med klienter med som har psykisk 

funktionsnedsättning? 

5. Vad har de anställda för arbetsuppgifter? 

6. Hur ser en vardag ut på verksamheten? 

6. Har ni några rutiner i arbetet? Hur ser rutinerna ut i arbetet? 

7. Vilka är målen med arbetet med klienter med psykisk 

funktionsnedsättning? 

Relationer 

1. Vad är en relation för dig? 

2. Hur gör du för att skapa en relation med klienten? 

3. Har relationen betydelse i arbetet med klienter? 

4. Vad kan du göra för att utveckla relationerna med klienterna? 

5. Hur kan du utveckla din förmåga att bygga relationer? 

6. Vilka faktorer förekommer och är viktiga i en bra relation? 

7. Vad tror du att det påverkar relationen till klienterna? 

8. Vad anser du är svårast i relationen med klienter? 

9. Vet du hur klienterna upplever relationen till professionella? 

10. Hur kan du påverka relationen? Kan du ge exempel? 

11. Vad tycker du är viktigt i relationen mellan professionella och klienter?  
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12. Är relationen viktig? 

13. Vill du tilläga något? 

Tack 


	Keywords
	1 Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställning
	1. Hur upplevs relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare från boendestödjarens perspektiv?

	2 Begreppsförklaring
	3 Tidigare forskning
	3.1 Det viktiga i relationen
	3.2 Upplevelsen av relationen
	3.3 Relationen som maktrelation
	3.4 Sammanfattning

	4 Teori
	4.1 Symbolisk interaktionism
	4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv

	5 Metod och metoddiskussion
	5.1 Vetenskaplig ansats
	5.2 Urval
	5.2.1 Urval av tidigare forskning
	5.2.2 Urval av intervjupersoner

	5.3 Datainsamlingsmetod
	5.3.1 Semistrukturerade intervjuer
	5.3.2 Intervjuer

	5.4 Analysmetod
	5.4.1

	5.5 Reliabilitet och validitet
	5.6 Etiska reflektioner

	6 RESULTAT OCH ANALYS
	6.1 Upplevelsen av relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare
	6.1.1 Boendestödjarens arbetserfarenheter
	6.1.2 Den viktiga relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare
	6.1.3 Boendestödjarens olika roller
	6.1.4 Ett vårdboende med relationsbaserat arbete

	6.2 Boendestödjarens upplevelse av vad som är viktigt i relationen med omsorgstagaren
	6.2.1 Boendestödjarnas verktyg i relationen med omsorgstagaren
	1.1.1    Utmaningar i relationen mellan boendestödjare och omsorgstagare
	6.2.2

	6.3 Sammanfattning

	7 Slutdiskussion
	7.1 Förslag på fortsatt forskning

	8 Referenser
	8.1 Elektroniska källor


