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Boendeprojektet 

Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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1. Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att testa ett utbildningskoncept främst riktat till 
boendestödjare i små och glesbygdskommuner. Den pedagogiska modellen 
byggde på erfarenhetsutbyte, stimulerande studiematerial och en cirkelledare med 
handledarliknande uppgifter. Försöket har genomförts i tre konstellationer av små 
kommuner (Dalsland, Närke och Småland) samt en grupp medelstora kommuner 
från en storstadsregion (Stockholms län). 
 
Resultatet redovisas i form av den utvärderingen som gjordes med deltagarna, 
cirkelledarna samt verksamhetsansvariga. Den pedagogiska modellen med 
erfarenhetsutbyte som bas fungerade väldigt väl i samtliga kommungrupperna. 
Innehållet i studiematerialet passade de mindre kommunerna bra medan det 
ansågs vara på för låg nivå av deltagarna m fl från de medelstora kommunerna. 
Ett intryck är att utbildningen inte har gett ny kunskap utan har fördjupat 
kunskaperna hos deltagarna och ökat deras förståelse. Utbildningen kan kort 
sammanfattas som en låg-budget, innehållsrik fortbildningsinsats som lämpar sig 
mycket väl för boendestödjare i små och glesbygdskommuner. Den pedagogiska 
modellen fungerade väl även i de medelstora kommunerna, varför cirkelledaren 
där som hade använt en del eget studiematerial, har ombetts att bidra med förslag 
på fördjupningsteman. Dessa kan ses som ett innehåll i en eventuell etapp två, om 
man vill fortsätta utbildningen. Ett annat alternativ är att dessa kan fungera som 
studiematerial på en annan nivå för boendestödjare vilka redan har höjt sin kom-
petensnivå genom tidigare fortbildningsinsatser. 
 
Det är också viktigt att ställa erfarenheterna av den pedagogiska modellen och 
studiematerialets innehåll i relation till planerna på kompetensförstärkningar för 
baspersonalen som arbetar med personer med psykiska funktionshinder 
(presenterad av Socialstyrelsen, november 2007). De mycket positiva 
upplevelserna av erfarenhetsutbyte som pedagogisk modell hos deltagarna från 
mindre kommuner bör tas med i planeringsarbetet för ovan nämnda kompe-
tensförstärkningar. 
 
 

2. Bakgrund 
 
I det inledande skedet av Boendeprojektet, besökte författaren i egenskap av 
projektledare, ett 20-tal, såväl stora som små kommuner i landet. Vid besöken 
diskuterades bland annat utbildningsbehovet för boendestödjare i landets 
kommuner. Det kvarvarande intrycket efter besöken var att medelstora och stora 
kommuner har större möjligheter att anordna riktad utbildning/fortbildning till 
boendestödjare för personer med psykiska funktionshinder än mindre och små 
kommuner. Anledningen till detta kan finnas bland annat i att större kommuner 
har ett större antal personer i målgruppen och således ett större antal personal och 
följaktligen en större budget för utbildning av denna personal. Det motsatta 
förhållandet finns i mindre och små kommuner, där det kan finnas ett mindre antal 
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personer med psykiska funktionshinder, ett mindre antal boendestödjare samt en 
mindre utbildningsbudget. Dessutom blir det svårare att anordna riktade 
utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser för personalkategorier med 
specifika uppgifter. Naturligtvis är detta en stark generalisering som bygger på 
intrycken vid ovan nämnda besök och att det kan finnas mindre och små 
kommuner som har anordnat sådana utbildningar. Dock är det troligt att dessa 
utgör undantaget.  
 
Följande delprojekt bygger på antagandet att små/glesbygdskommuner behöver 
hjälp att anordna utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser för de små 
arbetslagen som arbetar med boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder. Dessutom antas att medelstora och stora kommuner bättre kan  
försörja sig beträffande ut- och fortbildning för boendestödspersonal. En annan 
grundtanke är att mindre och små kommuner har vissa likheter utifrån 
kommunernas storlek men samtidigt olikheter i form av olika traditioner och sätt 
att arbeta. Den kommunala självständigheten kan bl a göra att två grannkommuner 
med till synes stora likheter ändå kan skilja sig markant i det sätt man organiserar 
sig och löser sina uppdrag. Dessa skillnader kan finnas såväl på kommun-
ledningsnivå som på gräsrotsnivå. Skillnader i sätt att organisera omsorgs-
verksamheter, att utföra uppgifter som boendestödjare mm kan således finnas. Det 
är genom att använda sig av dessa skillnader och låta boendestödspersonal från 
olika kommuner utbyta erfarenheter av sitt vardagliga arbete med varandra som 
man kan skapa en bra utbildningsplattform. Dessutom finns det alltid ett behov av 
att små arbetslag få stimulans utifrån för sin utveckling. En viktig poäng var att 
samtliga personal som arbetade med boendestöd i respektive kommun skulle 
beredas möjlighet att medverka. 
 
 

3. Syfte  
 
Syftet med detta implementeringsprojekt är att testa ett utbildningskoncept som är 
riktat till några av landets mindre kommuner. Utbildningskonceptet består av en 
pedagogisk modell vars huvudingredienser är: 
 

- att deltagarna ska utbyta erfarenheter från sitt vardagliga arbete med varandra,  
- att det finns ett utbildningsmaterial som är avsett att vara stödjande och inte 
styrande samt 
- att deltagarna leds av en studiecirkelledare vars uppgift liknar den som en 
handledare har och som ska ha en tillåtande och öppen attityd gentemot deltagarna 
för att möjliggöra ett givande erfarenhetsutbyte och för att främja deltagarnas 
kompetensutveckling 
 
Under planeringsarbetet bestämdes det att testet även skulle genomföras bland 
medelstora grannkommuner i en storstadsregion för att se vilken effekt man 
uppnådde, där då inte samtliga av dessa kommuners boendestödjare hade 
möjlighet att delta. Dessutom fanns det en hypotes att utbildningsnivån kunde 
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vara högre i dessa kommuner då man troligtvis haft möjlighet att anordna ut- eller 
fortbildning riktad mot boendestödjargruppen. 
 
 
4. Utbildningens praktiska utförande 
 
Deltagarna är boendestödjare från följande kommuner (invånarantal): 
Östra Småland – Borgholm (11 000), Mörbylånga (13 000) samt Torsås (7 000)  
Dalsland – Bengtsfors (10 000), Dals-Ed (5 000), Mellerud (10 000) samt Åmål 
(13 000)  
Närke - Hällefors (7 000), Ljusnarsberg (5 000) samt Nora (10 000) *  
Stockholms län – Botkyrka (78 000), Haninge (73 000) samt Huddinge (91 000) 
 
(* Utbildningen kom ej i gång samtidigt som i de övriga kommungrupperna) 
 
Utbildningen genomfördes huvudsakligen under våren 2007 och bestod av 6 st 
heldagssammankomster, c:a kl. 10.00 – 15.00/16.00 (förslagsvis varannan/var 
tredje vecka). De deltagande kommunerna turades om att vara värdar för 
utbildningen. 
 
Utbildningens innehåll bestod av följande teman: 
 

1. Boendepedagogik – vad är det? 
2. Att lära av erfarenhet. 
3. Påverkansprocesser 
4. Nätverksarbete 
5. Relationsskapande arbete. Delaktighet 
6. Professionellt förhållningssätt, bemötande, etik. 
 

Studiebesök ingick också som ett inslag i utbildningen. 
 
Detta har framtagits av Stiftelsen Bräcke Diakoni och bygger på den 
”Kvalificerad Yrkesutbildning med inriktning mot Boendepedagogik (80p)” som 
Bräcke Diakoni anordnar. Studiematerialet består av bl a fallbeskrivningar, 
studieuppgifter samt inläsningstexter, vilka stimulerar till eftertanke och 
diskussion. 
 
Studiematerialet redovisas i sin helhet i Bilaga 6. 
 
Deltagarna kommer att ombeds utvärdera en rad aspekter av utbildningen i syfte 
att utröna om idén med en utbildning baserad på erfarenhetsutbyte kan vara 
lämplig för målgruppen boendestödjare i mindre kommuner. Utvärderingen 
kommer att ligga till grund för slutrapporteringen av delprojektet. 
 
Kostnaderna för utbildningen har fördelats mellan Boendeprojektet, som har 
bekostat framställandet av studiematerialet och utvärderingen och de deltagande 
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kommunerna som har bidragit med lokaler (1-2 tillfällen/per kommun), 
personalens ledighet samt kostnaden för en studiecirkelledare (6 dagars arbete 
som delas mellan 3 eller 4 kommuner). 
 
 

5. Utvärdering av utbildningen  
 
Inledning 
Utvärderingsblanketten har fyllts i av deltagarna, studiecirkelledarna samt 
enhetschefer/verksamhetsansvariga. Några av frågorna är generella till samtliga, 
medan en del är specifika, beroende på den funktion man har haft i eller runt 
omkring utbildningen: deltagare, lärare eller administrativ chef. 
 
Se bilagorna för de tre utvärderingsblanketterna. 
 
Redovisningen av utvärderingen sker i form av en kort presentation av 
huvuddragen i svaren på varje fråga samt några citat som exemplifierar eller 
kompletterar texten. Dessutom kan kommentarer på resultaten vävas in i texten. 
Svaren redovisas gruppvis t ex deltagarna för sig och endast i undantagsfall då en 
kommungrupps åsikt avviker markant från de övriga, kommer de olika 
kommungruppernas svar att framträda.  
 
Nästan samtliga deltagare, samtliga studiecirkelledare samt fem verksam-
hetsansvariga har fyllt i utvärderingsblanketten. 
 
 
Redovisning av svaren 
 
Generella frågor 
 

Fråga 1 – Upplägget – kommentarer på upplägget med erfarenhetsutbyte med 
kollegor från andra kommuner 
 
Deltagarna:  
 

Samtliga deltagare är positiva till erfarenhetsutbytet med kollegor från 
närliggande kommuner. Allmänna uttryck som ”trevligt”, ”stimulerande”, 
”givande”, ”lärorikt”, ”fantastiskt bra upplägg”, ”inspirerande”, ”intressant” 
fanns bland deltagarnas svar. Många förtydligade denna allmänna positiva 
bild med referenser till att man sett både likheter och olikheter i varandras 
arbetssätt: man känner igen sig, man kan diskuterar runt olikheter, man kan 
lära av varandra, det var skönt att kunna ventilera sina funderingar. 
Ytterligare konkretiseringar gavs i form av ”det gav tillfälle till eftertanke . . 
.  och var ett sätt att ta del av den tysta kunskapen”, ”det kändes som att få 
handledning av varandra”. I en av kommungrupperna (Dalsland) bytte man 
studieort vid varje tillfälle och besökte varandras verksamheter. Detta var ett 
uppskattat element i utbildningen. En viktig kommentar på upplägget var 
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betydelsen av att det är ”likartade kommuner” i erfarenhetsutbytet. Att träffa 
andra boendestödjare från en storstadskommun hade inte fungerat menade 
man. 

 
Cirkelledarna:  
 

Dessa är också positiva till upplägget, men har ett lite annorlunda perspektiv 
och två av dem betonar hur erfarenhetsutbytet ökar möjligheten för 
nätverksbildande i framtiden.  

 
Enhetschefer/verksamhetsansvariga:  
 

Positiva kommentarer ges för upplägget av utbildningen, t ex ”en kick för 
personalen”. Fördelarna beskrivs av en chef som ”bra att få en 
omvärldsanalys, att både lära av andra och få ett kvitto på det egna”.  Ett 
annat resultat var ”när jag och mina kollegor i grannkommunerna träffades 
för att planera utbildningen hade vi ett oerhört utbyte av varandra. Hur 
funkar det i er kommun etc. Vi bestämde att vi skulle träffas igen för att 
beskriva våra verksamheter för varandra. Det var en kul effekt, att 
samverkansperspektivet kom med även på planeringsstadiet”. 

 
 
Fråga 2 – Innehållet/studiematerialet: kommentarer på hela materialet, varje 
kapitel för sig, fall, nivån (för lätt, för svårt, lagom mm), stimulerade det till 
diskussion, behövs det mer material, annan typ av material?  
Studiematerialet bestod av sex korta kapitel, ett för varje utbildningstillfälle. De 
flesta kapitel innehöll både teori, en fallbeskrivning och diskussionsfrågor.  
Kap 1: Boendepedagogik – vad är det?,  
Kap 2: Att lära av erfarenhet,  
Kap 3: Påverkansprocesser,  
Kap 4: Nätverksarbete,  
Kap 5: Relationsskapande arbete. Delaktighet,  
Kap 6: Professionellt förhållningssätt, bemötande, etik.  
 
Deltagarna:  
 

Utbildningsinnehållet får både ris och ros av deltagarna. Kommungrupperna 
skiljer sig åt i sina bedömningar av materialet. Två grupper är i stort sett 
positiva och skriver att underlaget har stimulerat till diskussioner, att det har 
varit givande och lagom svårt, att alla kunde känna igen sig, några tycker 
dock att nivån var lite för låg. Samtidigt var det några i dessa grupper som 
vill ha mer ”konkreta” fallbeskrivningar, ”mer detaljer” och mer relevanta 
fallbeskrivningar som handlar om personer med psykiska funktionshinder.   
 
Den tredje gruppen är mera kritisk till innehållet och de flesta i denna  grupp 
anser att nivån på studiematerialet var för låg, att fallen ej passade in i ”vår 
klientgrupp”. Man önskade fler och bättre fall och en fördjupning av dessa. I 
denna grupp använde cirkelledaren en del eget studiematerial som 
deltagarna uppskattade.  Dessutom ansåg man att etikinslaget var enormt 
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viktigt och kunde ha fått ännu mera plats i utbildningen. Kapitel 3, 5 och 6 
får viss kritik medan kap 4 om nätverksarbete nämns som ett positivt inslag 
av många.  
 
Fallbeskrivningar är ej enbart hämtade från gruppen personer med psykiska 
funktionshindrade och är avsedda som en stimulans där deltagarna ska 
arbeta med sina egna upplevelser. Detta upplägg hade tydligen uppfattats 
olika av deltagarna. Några hade svårigheter att diskutera ett fall som inte 
hämtats från egna upplevelser, några tyckte att fallen som inte rörde 
personer med psykiska funktionshinder inte var relevanta medan andra 
tyckte att det inte var några svårigheter att utgå från en skriven berättelse 
och sedan ta fram egna upplevelser.                                                                
 
Frågan om studiematerialets nivå är intressant då som en deltagare skriver 
”kursdeltagarna låg ju även på olika nivåer vad det gäller både utbildning 
och erfarenhet” och vidare att cirkelledaren ”anpassade nivån till gruppen”. 
Det blir således viktigt i framtida utbildningar av detta slag att bedöma 
deltagarnas ”genomsnittliga nivå”, utbildnings- och 
fortbildningserfarenheter i arbetet som boendestödjare för personer med 
psykiska funktionshinder och i viss mån anpassa studiematerialet och 
pedagogiken efter detta. Det kan mycket väl vara så att det har funnits flera 
ut- och fortbildningsmöjligheter i kommungruppen som ansåg att 
studiematerialet var på för låg nivå. 

 
Cirkelledarna:  

 

Denna grupps åsikter liknar den bild som presenteras ovan. I en 
kommungrupp är upplevelsen att studiematerialet stimulerade till livliga 
diskussioner där man började med häftesfrågorna men sedan snabbt gled 
över till egna upplevelser. I en annan kommungrupp anser cirkelledaren att 
deltagarna behövde ”lite kött på benen”, en större förståelseram innan man 
bearbetade uppgifterna.   
 
I den tredje kommungruppen ansågs häftet vara ett elementärt basmaterial 
som behövde komplettering med externt material. Cirkelledaren påtalar ett 
deltagarna hade uttryckt att de i vissa stycken kommit längre i sin 
yrkesutveckling än vad arbetsmaterialet representerade. Denna ger också 
konkreta förslag om studiehäftets innehåll. Det är också intressant att notera 
språkbruket och de ingående ”orala” associationer hos de två cirkelledare 
från glesbygdskommunerna: om deltagarna skriver den ena ”de törstar efter 
kunskap” medan den andra skriver ”kunskapshungern är stor”. Behovet av 
att öka utbildnings- och fortbildningsinsatser är uppenbarligen stort hos 
dessa kunskapstörstande deltagare. 
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Enhetschefer/verksamhetsansvariga:  
 

Kommentarerna från denna grupp speglar det som tidigare sagts. Alla 
enhetscheferna har inte läst studiematerialet, men har inhämtat information 
från deltagarna. En sammanfattning av deras åsikter är att materialet kunde 
ha varit ”ett snäpp vassare”, det innehöll en del ”självklarheter” vilka dock 
alltid är viktiga att reflektera kring. Man föreslår komplettering av materialet 
och någon önskar en större fokus på sjukdom, funktionshinder och 
bemötandetekniker. 

 
Fråga 3 – Praktiska aspekter: kommentarer på antalet tillfällen, tidsåtgången, 
resor till andra kommuner, närvaron mm. Här fick enhetscheferna en 
tilläggsfråga om ev. ersättare för personal så att dessa kunde gå utbildningen. 
 
Deltagarna:  
 

De flesta ansåg att det var ett lagom antal tillfällen och att en heldag var 
nödvändig för diskussionerna. Några däremot antydde att fler tillfällen 
behövdes, en menade att det tog några gånger innan man lärde känna 
varandra och således tid innan man kunde vara öppen och prata om 
svårigheter i arbetet. En annan vill ha tid för återträffar för uppföljning för 
att se om förändringar hade skett. Att studieorten växlade mellan de 
deltagande kommunerna var ett uppskattat inslag som bidrog till det givande 
utbytet. Kostnaderna, ansvaret och besväret med att vara värdkommun 
delades rättvist och lika mellan kommunerna och resorna ansågs inte vara 
betungande på något sätt. Närvaron var allmänt hög, nästan 100 % -ig.  

 
Cirkelledarna:  
 

Man skriver om den höga närvarostatistiken, att en heldag för resan och 
diskussionerna är nödvändig. Den ena tycker antalet tillfällen var lagom 
medan en annan ansåg att det behövdes ytterligare ett par tillfällen. 

 
Enhetschefer/verksamhetsansvariga:  
 

Utifrån sin funktion som administratörer vållade inte utbildningen något 
större bekymmer förutom i inledningsskedet i en kommungrupp, då man 
hade svårt att hitta en lämplig cirkelledare. Man noterade att det hade 
”fungerat bra”, ”inget hinder från arbetsgivaren” samt ”med ett 
stödpersonskap (om der sker en god planering) fungerar det att hitta 
utrymme för fortbildning utan större kostnader i form av vikarier”. 

 
 
Specifika frågor för deltagarna 
 

Fråga 4 – Vad har utbildningen gett dig som boendestödjare? 
 

Ett slående intryck av deltagarnas svar är att de är dels ovanligt 
innehållsrika, men att de inte har fått särskilt mycket ny kunskap från 
studiematerialet. Däremot har diskussionerna som studiematerialet har gett 
upphov till, erfarenhetsutbytet samt kunskapen om hur andra arbetar och 
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löser sina problem i arbetet med personer med psykiska funktionshinder har 
varit enormt viktigt. Exempel på effekten av utbildningen på det individuella 
planet är: ”tänker till kring vad som är rätt och vad som är fel i sättet att 
arbeta”, ”fått nya infallsvinklar”, ”gett positiv energi”, ”stärkt mitt 
självförtroende”, ”fått en tryggare grund att stå på i mitt yrke”, ”fått mycket 
inspiration, påfylld av andras engagemang”. En tydlig effekt på gruppnivån 
är ökad kunskap om hur andra boendestödjare arbetar, erfarenhetsutbyte 
samt nätverksbyggande. Tre lite längre citat, ett från varje kommungrupp 
ger också en tydlig bild av det som utbildningen har bidragit till: 
”uppmuntran att kämpa vidare för att våra klienter ska kunna leva så bra 
som möjligt och fungera i samhället”, ”insikt i hur man kan jobba på olika 
sätt. Jag har ifrågasatt min egen yrkesroll, något som känns enormt positivt. 
Har förmedlat insikter till kollegor och vi börjar ändra på vissa inslag i 
arbetet”, ”nätverk, nya idéer och en rejäl genomkörare i 
tankeverksamheten”. 

 
Fråga 5 – Vilka förslag har du till förändringar/förbättringar av utbildningen för 
att den ska fungera ännu bättre som fortbildning för boendestödjare för personer 
med psykiska funktionshinder? 
 

Några anser att det är ”bra som det är” medan andra vill ”höja 
svårighetsgraden”. Ett förslag som ganska många nämner är att 
fallbeskrivningar enbart ska hämtas från målgruppen personer med psykiska 
funktionshinder och att man vill ha mer om psykiska symptom, en 
genomgång av diagnoserna, psykiska funktionshinder mm samt göra 
studiebesök. En metod som några föreslår är att bjuda in ”brukare/RSMH” 
för att få lyssna på hur ”de vill att vi som boendestödjare ska vara” och 
bjuda in ”erfarna människor i yrket”. Ett förslag som troligtvis speglar en 
diskussion som skett i en av grupperna var ”fler tydliga exempel på 
skillnaden mellan auktoritärt och jämlikt förhållningssätt”. 

 
D  

enna fråga ställdes också till cirkelledarna. 
Deras svar innehöll förslag som ”lite större teoretiskt innehåll”, ”att en ny 
fortbildning ordnas med ett liknande upplägg, de måste utbildas vidare”, 
”konstruera arbetsmaterial på olika nivåer och låta cheferna inom respektive 
kommun skapa rimligt homogena studiecirklar utifrån gruppdeltagarnas 
erfarenhet/kompetensnivå”. 

 
 
Fråga 6 – Hur fungerade cirkelledaren i sin roll? Stimulerade denne till bra 
diskussioner? För dominerande? För passiv? Lagom aktiv? 
 

Lovorden haglar över cirkelledarna! I stort sett samtliga deltagare i de tre 
kommungrupperna är mycket nöjda med ”sin” cirkelledare. Dessa har 
kunnat ”hålla ihop gruppen bra utan att styra för mycket, trots många starka 
viljor och personligheter”, ”gav oss generöst utrymme för öppna 
diskussioner”, ”drivande men ändå tillåtande, kunde konsten att hålla tråden 
trots mycket prat”, ”förmåga att entusiasmera”. 
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Specifika frågor för cirkelledarna 
 

Fråga 4 – Vilka svårigheter upptäckte du i din roll som studiecirkelledare och hur 
löste du dessa? 
 

En av cirkelledarna upplevde inga svårigheter tack vare entusiastiska 
deltagare och ett bra material. En annan upplevde det svåraste var att hålla 
deltagarna kvar i ämnet och bearbeta uppgifterna ordentligt. Denne såg 
också oerhörda skillnader i kunskap mellan boendestödjare. Den tredje 
använde sig av olika pedagogiska metoder för att förhindra att svårigheter 
skulle uppstå, vilket visade sig vara lyckat. 

 
Fråga 5 – Vilken kompetens behöver studiecirkelledaren ha för att klara sin roll? 
 

Två av cirkelledarna pekar ut högskoleutbildningar som lämplig kompetens 
för uppdraget, den ena förespråkar en handledarutbildning och den andra en 
vårdlärarutbildning. Kompetens inom pedagogikområdet nämns också t ex 
om vuxnas lärande. Den tredje anser att kompetens att kunna fungera som 
diskussionsledare med allt vad det innebär behövs för denna roll. En menar 
att kompetens inom boendestödjarnas yrkesområde också behövs för att 
fördjupa, vidga och driva diskussionen framåt medan en annan anser att 
”kunskapsmässigt behöver man inte vara proffs!” 

 
 
Specifika frågor för enhetschefer/verksamhetsansvariga 
 

Fråga 4 – Kostnaden: kommentarer på kostnaden för att delta i utbildningen 
(personalens arbetstid + del av cirkelledarens tid + ev. lokal och matkostnader) i 
förhållande till ”vinsten” – erhållen kunskap 
 

Åsikterna varierar mellan olika administratörer. Å ena sidan tycker någon att 
det var ”en mycket rimlig kostnad för 6 utbildningsdagar”, en annan menar 
att ”det var helt OK, är av underordnad betydelse” medan å andra sidan 
tycker en att ”trots att det i jämförelse med andra utbildningar har varit 
relativt billigt så är jag tveksam till vinsten i förhållande till kostnaden, 
kanske om materialet ytterligare kompletterades”. 

 
 
Fråga 5 – Vilka tankar har du kring utbildningsbehovet för boendestödjare för 
personer med psykiska funktionshinder? 
 

Flera av administratörerna anser att det skiljer sig väldigt mycket mellan 
kommunerna och även inom samma kommun, men generellt att 
utbildningsbehovet för boendestödjare är stort. Någon pekar på att 
kommunernas organisation av stödverksamheten till målgruppen är väldigt 
skiftande, vilket kan leda till att ”också kunskapen, bredden på 
arbetssituationen blir olika”. En annan menar att klienternas problematik 
styr utbildningsbehovet och ”just nu har vi stort behov av utbildning runt 
beroendeproblematik och neuropsykiatrin”. En av administratörerna föreslår 
t ex ”mer pedagogik och evidensbaserade metoder”, ”tydlighet kring vad 

 13



yrket går ut på och vad ens uppgift är utifrån psykiatrireformen”. Denne 
tycker också det bör finnas ”en nationell utbildning som har samma 
utbildningsinnehåll”. 

 
 
6. FÖRSLAG PÅ FÖRDJUPNINGSTEMAN I EN 
ETAPP TVÅ  
 
I utvärderingen av studiecirkeln i boendepedagogik framkom att intresset för ny 
kunskap är stort bland de boendestödjare som deltagit i kursen. De uttryckte både 
muntligt till mig i min egenskap som studiecirkelledare samt i den skriftliga 
utvärderingen att de gärna vill tillägna sig mer kunskap. Jag har lång erfarenhet 
inom boendestödjarnas arbetsfält genom att jag bedrivit handledning för 
yrkesgruppen de senaste 10 åren samt utvecklat och drivit utbildning för dessa i 
Stockholmstrakten och har därför fått i uppdrag av David Brunt att skissa på en 
tänkbar fortsättningskurs för boendestödjare.   
 
En etapp två blir en fördjupning av de teman som presenterades i 
boendepedagogikmaterialet, samt nya kunskapsområden relevanta inom 
boendestödjarnas arbetsfält. Även denna kurs bör bedrivas i studiecirkelform 
eftersom detta upplägg fått en mycket positiv respons i boendestödjarnas 
utvärdering.  
 
Kursen bör innehålla sex teman med fallbeskrivningar och tillhörande frågor som 
en hjälp att bearbeta fallen samt få en fördjupad diskussion inom området. Förslag 
till rollspelsscenario ingår som en metod för att ytterligare belysa och upptäcka 
nya perspektiv på temat. Förutom dessa teman är det av stort värde att 
uppmärksamma närstående- samt brukarperspektivet. Detta kan med fördel göras 
genom att bjuda in representanter från IFS respektive RSMH för att föra en 
dialog.  
 
Sex temaområden 
 
Mötet 
Ett äkta och sant möte måste komma till stånd i allt arbete med människor. Detta 
är mycket centralt i arbetet med psyksikt funktionshindrade vilka kan ha negativa 
erfarenheter sedan tidigare. Därför fodras förutom tid och tålamod också kunskap 
för att bygga upp en bärande relation. 
 
Relationens betydelse 
Denna är den mest centrala i arbetet med psykiskt funktionshindrade. 
I relationen med boendestödjaren tränar klienten att ta ansvar för sina handlingar, 
behov känslor och val. Boendestödjare behöver fördjupande kunskaper i att 
upprätthålla och utveckla en professionell relation med klienterna. 
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Boendestödjarmetodik 
Att arbeta hemma hos klienter med psykisk problematik innebär att arbeta 
långsiktigt. Det kan många gånger vara tålamodsprövande, att träna upp gamla 
förmågor eller att träna in nya. Arbetet hemma hos andra innebär också som 
professionell att kunna hantera olika roller, vilka kan vara svåra att förena. Ett 
exempel är rollen som gäst och samtidigt professionell i klientens hem. Det är 
därför angeläget att tillsammans med andra boendestödjare få dela erfarenheter 
samt få nya perspektiv och ny kunskap inom arbetsfältet. 
 
Etik – Normer och värdegrund 
All personal bör få möjlighet och tillfälle att ta ställning till den etik som en 
handling gör uttryck för. Detta är inte minst viktigt för boendestödjare att 
reflektera kring. Dessa hamnar ofta i etiska valsituationer där det sällan eller 
kanske aldrig finns några enkla eller entydiga svar som stakar ut den rätta 
handlingsvägen. Det är därför av yttersta vikt att boendestödjare tillsammans får 
möjlighet att diskutera etiska vägval i relation till sina klienter samt inhämta ny 
kunskap inom området. 
 
Hot och våld 
Det är av grundläggande betydelse att hållbara relationer etableras till klienterna, 
eftersom risken för hot och våld då är minimala. En del situationer kan ändå vara 
våldsframkallande. Våldets mekanismer kan triggas igång av såväl boendestödjare 
som klienter. Boendestödjare bör ha kunskap om hur hot och våld kan förebyggas 
samt hur man tar om hand om arbetskamrater som drabbats av detta. 
 
Nätverksmöte 
Målsättningen i allt arbete med psykiskt funktionshindrade bör vara att dessa 
personer får så stora färdigheter att de klarar sitt dagliga liv. Att ha ett 
välfungerande nätverk av närstående är av högsta grad betydelsefullt. Inte sällan 
behöver man samla detta nätverk för att diskutera sig samman med klienten. Flera 
myndigheter ska samverka i rehabiliteringen av personer med psykiska problem. 
De behöver också träffas tillsammans med klienten för att planera stödjande 
insatser för att denne ska få så optimal livskvalitet som möjligt. Boendestödjarens 
roll i nätverksmöten är att kunna vara ett stöd för klienten i denna process, samt 
aktivt medverka vid planering och genomförande av nätverksmöten.  
 
 
Monica Rönning-Frick 
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BILAGA 1 
 
UTVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR BOENDESTÖDJARE 
 
Utbildningen har genomförts i fyra grupperingar av kommuner i olika delar av 
landet: Dalsland (4 kommuner), Närke (3 kommuner), Stockholms län (3 
kommuner) och Östra Småland (3 kommuner). Utbildningen ingår som ett av 
delprojekten inom ramen för Boendeprojektet, ett av ”Miltonkansliets” riktade 
projekt. 
 
Den ursprungliga idén var att tillmötesgå små kommuners behov av att anordna 
fortbildning för boendestödjare för personer med psykiska funktionshinder. 
Upplägget byggde på erfarenhetsutbyte mellan personal som utför ett liknande 
arbete dock inom olika organisationer. Studiematerialet utvecklades utifrån en 80p 
KY-utbildning i Boendepedagogik av Bräcke Diakoni. 
 
Det finns ett stort intresse från bl a Socialstyrelsen och andra intressenter att 
utveckla en bra utbildning för boendestödjare som arbetar med denna målgrupp. 
Således är det av stor betydelse att deltagarna i denna första ”provomgång” 
utvärderar olika aspekter av utbildningen för att denna ska kunna vidareutvecklas 
för att passa till kommunernas skilda behov av fortbildning för boendestödjare. 
 
Vilka ska fylla i utvärderingsblanketten? 
Svar: Alla som på något sätt har varit involverad, detta för att kunna åstadkomma 
en så allsidig utvärdering som möjligt. Detta innebär att utvärderingsblanketten 
ska fyllas i av: deltagarna, studiecirkelledarna, enhetschefer/verksamhetsansvariga 
som godkänt att utbildningen ska kunna genomföras. 
 
Ska man fylla i individuellt eller i grupp? 
Svar: Som universitetslektor vet jag att inte alla studenter är så förtjusta i att fylla i 
utvärderingar, ibland så gör vi så att grupper av studenter fyller i tillsammans. 
Nackdelen med detta är att viktiga och möjligtvis lite avvikande synpunkter inte 
kommer fram. För att få fram allas synpunkter vore det bäst att man fyllde i 
utvärderingen individuellt. Om man i någon kommun vill ge ett gruppsvar ber jag 
att vara noga med att ev. avvikande synpunkter också få plats!! 
 
Tack på förhand 
 
David Brunt 
Projektledare, Boendeprojektet 
Växjö universitet 
 
Tel 0470/708329 alt 0730 426 326, e-post: david.brunt@vxu.se  
 
Utvärderingsblanketter skickas till: 
David Brunt 
IVOSA 
Växjö universitet 
351 95 Växjö 
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BILAGA 2 
 
UTBILDNING FÖR BOENDESTÖDJARE, BOENDEPROJEKTET,  2007 
 
UTVÄRDERING – DELTAGARE 
 
Kommun:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Du/Ni får gärna vara kritisk(a) dock är det då viktigt att även ge konstruktiv kritik, 
förslag till förbättringar mm 
 
Lämna dina/era synpunkter under följande rubriker: 
 
1. Upplägget: kommentarer på upplägget med erfarenhetsutbyte med kollegor 
från andra kommuner 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. Innehållet/studiematerialet: kommentarer på hela materialet, varje kapitel för 
sig, fall, nivån (för lätt, för svårt, lagom mm), stimulerade det till diskussion?, 
behövs det mer material? annan typ av material? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3. Praktiska aspekter: kommentarer på antalet tillfällen, tidsåtgången, resor till 
andra kommuner, närvaron mm 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
4. Vad har utbildningen gett dig/er som boendestödjare? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
5. Vilka förslag har du/ni till förändringar/förbättringar av utbildningen för att det 
ska fungera ännu bättre som fortbildning för boendestödjare för personer med 
psykiska funktionshinder? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
6. Hur fungerade cirkelledaren i sin roll? Stimulerade denne till bra diskussioner? 
För dominerande? För passiv? Lagom aktiv? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
7. Övriga kommentarer? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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BILAGA 3 
 
UTBILDNING FÖR BOENDESTÖDJARE, BOENDEPROJEKTET, 2007 
 
UTVÄRDERING – STUDIECIRKELLEDARE 
 
 
Kommungrupp:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Du/Ni får gärna vara kritisk(a) dock är det då viktigt att även ge konstruktiv kritik, 
förslag till förbättringar mm 
 
Lämna dina/era synpunkter under följande rubriker: 
 
1. Upplägget: kommentarer på upplägget med erfarenhetsutbyte med kollegor 
från andra kommuner 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Innehållet/studiematerialet: kommentarer på hela materialet, varje kapitel för 
sig, fall, nivån (för lätt, för svårt, lagom mm), stimulerade det till diskussion?, 
behövs det mer material? annan typ av material? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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3. Praktiska aspekter: kommentarer på antalet tillfällen, tidsåtgången, resor till 
andra kommuner, närvaron mm 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
4. Vilka svårigheter upptäckte du i din roll som studiecirkelledare och hur löste du 
dessa?  
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
5. Vilken kompetens behöver studiecirkelledaren ha för att klara sin roll? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
5. Vilka förslag har du/ni till förändringar/förbättringar av utbildningen för att det 
ska fungera ännu bättre som fortbildning för boendestödjare för personer med 
psykiska funktionshinder? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
6. Övriga kommentarer? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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BILAGA 4 
 
UTBILDNING FÖR BOENDESTÖDJARE, BOENDEPROJEKTET, 2007 
 
UTVÄRDERING – ENHETSCHEF/VERKSAMHETSANSVARIG 
 
Till enhetschefer/verksamhetsansvariga 
Jag vet att du/ni inte har varit direkt involverade med utbildningen. Era 
synpunkter utifrån er roll är viktiga i denna utvärdering. Ni kan ha synpunkter på 
upplägget, innehållet, kostnaden, utbildningsbehovet hos era boendestödjare mm 
 
 
Kommun:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Du/Ni får gärna vara kritisk(a) dock är det då viktigt att även ge konstruktiv kritik, 
förslag till förbättringar mm 
 
Lämna dina/era synpunkter under följande rubriker: 
 
1. Upplägget: kommentarer på upplägget med erfarenhetsutbyte med kollegor 
från andra kommuner 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
2. Innehållet/studiematerialet: kommentarer på studiematerialet?, kan det 
behövas annat material? annan typ av material? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
3. Praktiska aspekter: kommentarer på antalet tillfällen, tidsåtgången, resor till 
andra kommuner, ev. ersättare för personal så att dessa kunde gå utbildningen mm 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 21



………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
4. Kostnaden: kommentarer på kostnaden för att delta i utbildningen (personalens 
arbetstid + del av cirkelledarens tid + ev. lokal och matkostnader) i förhållande till 
”vinsten” – erhållen kunskap 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
5. Vilka tankar har du kring utbildningsbehovet för boendestödjare för personer 
med psykiska funktionshinder? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
6. Övriga kommentarer? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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UTBILDNING  
I  

BOENDEPEDAGOGIK  
 
 

FÖR BOENDESTÖDJARE TILL PERSONER MED 
PSYKISKA FUNKTIONSHINDER 

 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
 

har under våren 2007 deltagit i ovanstående utbildning. 
Utbildningen som bygger på erfarenhetsutbyte har haft deltagare  

från XX kommuner. 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig cirkelledare   Projektledare Boendeprojektet 
 
 
Utbildningen för boendestödjare för personer med psykiska funktionshinder är en del av Boendeprojektet (ett riktat 
projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning). Studiematerialet är framtaget av Bräcke Diakoni 
i samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. 
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– ett material för erfarenhetsutbyte omkring arbetet med 
personer med psykiska funktionshinder 
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På Bräcke Diakoni i Göteborg ges en 80 poängs Kvalificerad 
Yrkesutbildning (KY) i Boendepedagogik. Utbildningen leder till arbete 
som boendestödjare för personer med psykiska funktionshinder. Se vidare 
www.brackediakoni.se 
 
 
 
Följande studiecirkelmaterial är framtaget av Bräcke Diakoni i samarbete 
med Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet 
och Boendeprojektet (ett riktat projekt inom ramen för kansliet för 
Nationell psykiatrisamordning). 

 
 
 



 

Innehåll 
 
 
 
Inledning  

Kapitel 1. Boendepedagogik – vad är det?  
Kapitel 2. Att lära av erfarenhet.  

Kapitel 3. Påverkansprocesser  

Kapitel 4. Nätverksarbete  

Kapitel 5. Relationsskapande arbete. Delaktighet  

Kapitel 6. Professionellt förhållningssätt, bemötande, etik.  



 

Inledning 
På Bräcke Diakoni i Göteborg finns sedan två år tillbaks en 80 poängs 
Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) i Boendepedagogik. Utbildningen är en 
eftergymnasial grundutbildning för dem som vill arbeta som boendestödjare. Det 
finns även ett behov av fortbildning för dem som redan har tjänst som 
boendestödjare. På många håll i landet är det svårt att organisera regelrätta kurser. 
Därför har vi tagit fram detta studiematerial som bygger på erfarenhetsutbyte i 
studiecirkelform. Materialet består av fallbeskrivningar, studieuppgifter samt 
inläsningstexter. Eftersom arbetet som boendestödjare ser olika ut över landet, 
kommer inte alla att känna igen sig i alla fallbeskrivningar. Det gör inte så 
mycket. Poängen är att materialet ska stimulera till eftertanke och diskussion. I 
studiecirkeln får ni själva ta fram era egna fall och diskutera hur ni kan tillämpa 
det ni lär er. 
 
Cirkeln är planerad att innehålla 6 sammankomster med 4-5 timmar per gång. 
Lämpligt kan vara att träffas varannan eller var tredje vecka. Lägg gärna in inslag 
av studiebesök mellan gångerna.  
 
Studiegruppen leds av en gruppledare vars främsta uppgift är att hjälpa gruppen 
att hålla kvar fokus på de studieuppgifter som presenteras i studiematerialet. 
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Utbildningschef, Bräcke Diakoni            Lektor Växjö universitet,  
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Kapitel 1 

Boendepedagogik – vad är det? 
Utgångspunkten i planering av arbete är att alla som arbetar är bärare av samma 
grundläggande synsätt och principer. Därefter kan man börja planera arbetet på en 
praktisk, konkret nivå. De grundläggande principerna utgör ett slags ram inom 
vilket allt arbete sker. De bärande principerna i Lagen om stöd och service –LSS 
bygger på en humanistisk människosyn som utgår från respekten för 
människovärdet dvs att alla människors värde är lika, oavsett vilket praktiskt 
värde som någon kan ha. Det är inte vad han eller hon gör som har betydelse, det 
räcker att vara född till människa. Denna grund kan också ses som kvaliteter i den 
sociala omsorgen om personer med funktionshinder och konkretiseras i följande 
punkter: 

• självbestämmande och inflytande  
• delaktighet  
• helhetssyn  
• tillgänglighet  
• kontinuitet 

Samtidigt som dessa kvaliteter är ramen inom vilka vi arbetar är de också det 
övergripande målet och styrmedlet i val av metoder för arbetet. Vi behöver därför 
hela tiden koppla tillbaka det vi gör till våra kvaliteter för att se att dessa finns 
med i vårt konkreta arbete. Ett nyckelbegrepp i arbetet behöver vara 
empowerment, vilket innebär att vi i största möjliga mån ska myndiggöra 
människor till att ta aktivt ansvar över sina liv för att förändra sina livsvillkor. 
 
När vi arbetar på en konkret nivå tänker vi oss en arbetsmodell som ser ut på 
följande sätt: 
 
Figur: Arbetsmodell 
 
 3. Hur ska vi ta oss dit? 
 
 
 
 
 
 
 

1. Var är vi? 

2. Vart ska vi? 

Figuren rymmer tre frågor: 
1. Var är vi? 
2. Vart ska vi? 
3. Hur ska vi ta oss dit? 
 
 

 



 

Dessa frågor skulle också kunna heta: 
1. Lägesbeskrivning 
2. Målbeskrivning 
3. Metodbeskrivning 
 

Det viktiga är inte vad de heter utan att man arbetar med dem i rätt ordning. Dvs. 
vi börjar med fråga 1, tar sedan 2:an och först därefter funderar vi över tänkbara 
handlingsalternativ under punkt 3. Ofta är vi bra på att formulera ett problem, men 
sedan allt för snabba att sätta in åtgärder, metoder, och sedan hoppas på att de ska 
leda åt rätt håll, dvs lösa problemet. Ibland gör det det, men ofta blir det ett ivrigt 
försökande med olika åtgärder, som gör att man tycker att man prövat allt men 
ingenting hjälper. Den första frågan i modellen: Var är vi? Är alltså själva 
grunden för vårt arbete.  

 
I samtal med olika boendestödjare har tre typer av frågeställningar lyfts fram som 
centrala och svårbearbetade: 

 
A. Hur ska man känna att arbetet är meningsfullt och leder till en utveckling 
hos de personer man arbetar hos? (……ibland känns det meningslöst med 
arbetet eftersom man aldrig kunde se några positiva förändringar som var 
bestående. Ibland hände visserligen saker som var positiva, men innan man hann 
glädja sig åt det hade allt fallit tillbaka till det gamla vanliga mönstret igen. Det 
var svårt att se om det man arbetade mot verkligen ledde till det man tänkt sig). 

 
B. Ibland uppstår dilemman kring hur man ska göra rent konkret kring en 
person för att det ska bli så bra som möjligt. (……det svåraste är att avgöra 
vad som var rätt att göra i konkreta situationer. Som tex det här med Gunnar. De 
hade ju pratat om och bestämt att man inte skulle påpeka för honom att hans 
kavaj var fläckig och solkig eftersom han behövde få känna sig som vuxen och 
själv ta ansvar för sin klädsel, samtidigt så såg de ju att människor i omgivningen 
tittade med avsmak på honom då han gick omkring med äggfläckar och ketchup 
på kavajen. Vad var bäst för Gunnar egentligen?). 

 
C. En del personer upplevs som ”besvärliga”. De är aggressiva och inte så 
sällan spelar de ut personalen mot varandra. (….det svåraste är de 
”besvärliga” personerna. De som är aggressiva och kräver mer och mer fast man 
hade ställt upp och hjälpt dem med så mycket. De är aldrig nöjda och spelar ut 
personalen mot varandra. Ofta sa de att när Gunilla var här så gjorde hon så och 
så och att de skulle klaga om man inte ställde upp på samma saker och man visste 
ju inte var man skulle sätta gränserna för vad man skulle göra och inte göra. När 
man varit hos dem så kände man olust och när man skulle gå dit nästa gång 
kändes det fortfarande obehagligt ). 
 



 

Vi ska nu se hur man kan använda vår arbetsmodell på ett exempel som hör 
hemma under punkt A (ovan). 
 
Exempel:  
Lis-Britt är en 36 årig kvinna, med någon form av medfödd utvecklingsstörning, 
som lever ensam sedan 12 år tillbaka. Innan hon fick eget boende bodde hon 
hemma hos sin mor. Mamman är nu åldrig och har kontakt med Lis-Britt via 
telefon varje dag och besöker henne då hon är i samhället i olika ärenden. Det 
blir ca en gång var fjortonde dag. Då mamman kommer på besök, sliter Lis-Britt 
av henne kappan och trycker ner henne på en stol. Därefter hämtar hon kaffet 
som personalen har kokt och hämtar bullar i skåpet. Lis-Britt forcerar sedan 
mamman att dricka upp sitt kaffe och sliter sedan i henne för att hon ska ta på sig 
kappan och gå. 

 
Det är bestämt att boendestödjaren ska vara med vid Lis-Britts besök men 
boendestödjaren som är med vid dessa tillfällen tycker att hela situationen är 
obehaglig. Särskilt lider hon med den åldriga modern som blir ledsen efter varje 
besök, men trots detta kommer hon tillbaka igen om ca två veckor varvid 
situationen upprepas. 

 
Spontant vill vi gärna hamna direkt i fråga tre och börja med olika handlingar, 
metoder, som ska lösa situationen. Kanske har vi redan prövat en hel del. Om vi 
nu istället skulle följa vår modell så behöver vi stanna upp vid den första frågan 
och göra någon form av lägesbeskrivning. Lägesbeskrivningen kan ta sin 
utgångspunkt i beskrivningar av ett antal frågeställningar som vi behöver ta reda 
på: 

 
• Hur reagerar Lis-Britt då hon vet att mamman ska komma? (tex. skrattar,  

upprymd, nedstämd, ångest, oro, förväntan, trötthet, vankar av och an, etc) 
• Hur reagerar hon alldeles innan besöket? 
• Hur reagerar hon efter besöket? 
• Har Lis-Britt liknande reaktioner i andra situationer? Hur beter hon sig vid 

andra besök? 
• Hur länge har detta pågått? När började det, hur lång tid efter att Lis-Britt 

flyttat till eget boende? Hade det hänt nåt särskilt innan?  
• Hur uppför sig mamman mot Lis-Britt? Beter hon sig väldigt annorlunda än 

personalen? Behandlar hon henne som om hon var en liten flicka? 
• Vad säger mamman? Har Lis-Britt betett sig på liknande sätt mot besökare när 

hon bodde hemma? 
• Hur tar sig Lis-Britts utvecklingsstörning ut rent konkret, dvs vad har hon för 

möjligheter och vad har hon för begränsningar kognitivt? Finns där 
tilläggshandikapp i form av ångest eller annat? 
 



Då vi ställt våra frågor och skrivit ner våra svar kan vi få en rikare bild av 
situationen och kanske också en förklaring som vi tror kan vara orsaken till att 
situationen uppkommer. Här finns förstås många fler frågor vi kan ställa, låt 
erfarenheter och fantasi få stort utrymme då ni ställer frågorna, men försök svara 
med konkreta beskrivningar. Skriv inte bara glädje utan beskriv på vilket sätt hon 
visar sin glädje, eller skriv inte bara ångest utan beskriv vad hon gör. 

 
När beskrivningen är gjord kan man sedan gå vidare till fråga 2, dvs vart ska vi? 
Vad är målet? Som framgick av de grundläggande principerna för arbetet behöver 
vi ta vår utgångspunkt i den människosyn som ligger till grund för arbetet men 
härefter behöver arbetet med en konkret situation beskrivas på ett användbart och 
praktiskt sätt. I exemplet ovan skulle målet kunna vara: 

 
Att Lis-Britt kan träffa sin mamma på ett mer avspänt sätt och sitta lugnt och 
dricka kaffe med henne.  

 
Modellen ser nu ut på följande sätt (lägesbeskrivningen är ett exempel på hur den 
skulle kunna se ut: 
 
 
 
            3. Hur ska vi ta oss dit? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. Lägesbeskrivning: Lis-Britt skrattar och verkar 
glad och upprymd när mamman ska komma, men 
efter mamman gått hem är hon ledsen och vill ligga 
på sängen vänd mot väggen. Hon gråter inte men 
ligger och vaggar fram och tillbaka. Hon brukar ligga 
så ca en timme. Lis-Britts mamma har regelbundet 
kommit på besök sedan L-B flyttade hemifrån, med 
ett undantag. Då mamman bröt lårbenshalsen för 8 år 
sedan och var inlagd på sjukhus i Storstad, med 
efterföljande rehabilitering kunde hon inte komma 
under tre månader. Vad mamman och tidigare 
personal minns började L-Bs beteende kort tid efter 
att besöken återupptogs.  
Lis-Britts läkare som följt henne under lång tid 
berättar också att hennes diagnos beskrivits som 
måttlig utvecklingsstörning med autistiska drag.  

2. Att Lis-Britt kan 
träffa sin mamma 
på ett mer avspänt 
sätt och sitta lugnt 
och dricka kaffe 
med henne.  

 
 
 
 
 
 



 

 
I det här exemplet var det ganska lätt att formulera målet på ett konkret och enkelt 
sätt. Så nu kan vi gå vidare till fråga tre: Hur tar vi oss dit?  
 
Med hjälp av lägesbeskrivningen kan vi börja ana något av vad som ligger bakom 
Lis-Britts reaktionsmönster och fundera över hur vi skulle kunna långsiktigt 
arbeta för att hjälpa henne i sin kontakt med mamman. 

 
Alltså: Hur ska vi arbeta för att närma oss målet? 

 
Lis- Britts reaktion vid mötet med mamman kan delas in i tre faser: 

1. Glädje, sprallighet och förväntan innan mamman ska komma. 
2. ”Märkligt beteende” under besöket, som leder till mammans ledsenhet 

och också kanske Lis-Britts efterreaktion. 
3. Lis-Britts ångestsymptom efter besöket. 

 
Eftersom dessa beteenden uppkom kort tid efter att mamman haft en tids uppehåll 
med besöken (hennes sjukhusvistelse) kan vi anta att detta spelar in och har 
påverkat Lis-Britt. Skulle det kunna vara så att Lis-Britt vill straffa mamman? Jag 
tror inte det. Snarare kanske det handlar om hennes osäkerhet eftersom hon inte 
riktigt förstod varför mamman inte kom under en tid, trots att vi berättat att 
mamman var på sjukhus. Om det är så, behöver vi arbeta med att på ett konkret 
sätt tydliggöra hur omständigheterna runt mammans besök ser ut, samtidigt som 
vi i bakhuvudet behöver påminna oss om att mamman kan hamna på sjukhus igen 
eller kanske dö. I Lis-Britts fall tror jag att man skulle kunna använda sig av bilder 
eller foton som beskriver hela processen. 
 
Hur ska vi då veta att vi är på rätt väg?  
Vi behöver ha några ”avläsningspunkter” som gör att vi kan utgå från att vi är på 
rätt väg, dvs att vi närmar oss det mål vi satt upp. I detta fall skulle tex Lis-Britts 
efterreaktioner kunna var första avläsningspunkterna: 
 

1. Nuläge: Lis-Britt ligger på sängen efter att mamman gått, vänd mot 
väggen och vaggar fram och tillbaka under ca en timme. Vi förväntar oss 
att då vi regelbundet arbetat med bilderna för att Lis-Britt ska förstå 
omständigheterna kring mammans besök ska tiden för dessa 
efterreaktioner successivt minska. Vi antecknar efter varje besök hur länge 
efterreaktionen varat och om det sker några förändringar i övrigt. 

 
2. Nuläge: Då mamman kommer på besök, sliter Lis-Britt av henne kappan 

och trycker ner henne på en stol. Därefter hämtar hon kaffet som 
personalen har kokt och hämtar bullar i skåpet. Lis-Britt forcerar sedan 
mamman att dricka upp sitt kaffe och sliter sedan i henne för att hon ska ta 
på sig kappan och gå. Vi förväntar oss att arbetet med bilderna efter några 
månader ska ge resultat på besöket och antecknar eventuella framsteg och 
tillbakagångar efter varje besök. 



 

 
 
Om då ingenting händer? Först och främst behöver vi ha tålamod. Beteendet har 
pågått under 8 år och det kan ta tid att få det att fungera. Eftersom vi är med varje 
gång mamman kommer på besök är det viktigt att vi gör likadant varje gång och 
ger det åtminstone ½ år innan vi börjar fundera över om vi tänkt fel på något sätt. 

 
 
 
 
Samtalsfrågor 

1. Vi har nu använt vår modell på ett exempel under punkt A. Ytterligare två 
exempel på svårigheter nämns under punkt B och C. (se nedan). Försök att 
tillämpa vår arbetsmodell på dessa och gör fingerade men trovärdiga 
förklaringar i lägesbeskrivningen. 

 
B. Ibland uppstår dilemman kring hur man ska göra rent konkret kring en 
person för att det ska bli så bra som möjligt. (……det svåraste är att avgöra 
vad som var rätt att göra i konkreta situationer. Som tex det här med Gunnar. De 
hade ju pratat om och bestämt att man inte skulle påpeka för honom att hans 
kavaj var fläckig och solkig eftersom han behövde få känna sig som vuxen och 
själv ta ansvar för sin klädsel, samtidigt så såg de ju att människor i omgivningen 
tittade med avsmak på honom då han gick omkring med äggfläckar och ketchup 
på kavajen. Vad var bäst för Gunnar egentligen?). 

 
C. En del personer upplevs som ”besvärliga”. De är aggressiva och inte så 
sällan spelar de ut personalen mot varandra. (….det svåraste är de 
”besvärliga” personerna. De som är aggressiva och kräver mer och mer fast man 
hade ställt upp och hjälpt dem med så mycket. De är aldrig nöjda och spelar ut 
personalen mot varandra. Ofta sa de att när Gunilla var här så gjorde hon så och 
så och att de skulle klaga om man inte ställde upp på samma saker och man visste 
ju inte var man skulle sätta gränserna för vad man skulle göra och inte göra. När 
man varit hos dem så kände man olust och när man skulle gå dit nästa gång 
kändes det fortfarande obehagligt). 

 
2. Var och en i gruppen beskriver en faktisk situation kring en brukare som 

känns problematisk. Hjälp sedan varandra att formulera frågeställningar 
för att få en så rik lägesbeskrivning som möjligt. 

 



Kapitel 2  

Att lära av erfarenhet 
Fall 1 
Boendestödjare Ada har fått en ny person på sin lott. Hon ska arbeta med Patrik. 
Ada besöker Patrik gång på gång, men Patrik öppnar aldrig dörren. Ibland tycker 
hon sig se att det rör sig bakom gardinen, men hon är inte helt säker. Efter en 
vecka delger hon sitt bekymmer med en kollega. Kollegan börjar ställa frågor till 
Ada. Vilken tid går du dit? Vilken dag? Vad har du på dig? Vad säger han i 
telefonen när du bestämmer tid? Det visar sig att Ada inte har har hållit tiden 
exakt. Hon har antingen kommit en kvart för tidigt eller en kvart för sent. Ibland 
har hon dykt upp på tid som inte är överenskommen. 
 
Adas agerande kallar Jan-Erik Ellström för ”Intuitivt handlande”. Hon utför en 
handling. Handlingen får konsekvenser eller effekter. Hon observerar dessa, men 
tolkar inte vad hon ser. Hon begår samma misstag om och om igen. Hon lär sig 
inte av sin erfarenhet. 
     
       
                   Utförande av             Nivå I  Observationer 
                    handlingen 
 
 
 

            Konsekvenser/Effekter 
 
 
Först när hennes kollega ställer frågor till henne börjar hon identifiera vad hon ser 
och tolka det hon ser. Hon skapar sig en bild av vad det kan bero på att Patrik inte 
öppnar dörren för henne. Det kan vara så att det är en del av Patriks 
funktionshinder att han bara kan tänka sig att öppna dörren vid exakt 
överenskommen tid. Utifrån denna tolkning formar hon en handlingsplan. Nästa 
gång ska hon hålla tiden exakt. Detta sätt att agera har enligt Ellström lyft Ada en 
nivå. Hon har nu en handlingsplan, utför en ny handling, som får effekter. Hon 
observerar handlingen, identifierar vad som hände och tolkar om det berodde på 
hennes sätt att agera. Blev hon insläppt, har hon nu en första indikation på att 
hennes handlingsplan var bra. Blev hon inte insläppt, har hon en indikation på att 
hennes handlingsplan var dålig. I båda fallen behöver hon förmodligen pröva 
några gånger, innan hon kan dra några exakta slutsatser. Innan hon lärt sig något 
av sin erfarenhet. 
 

 



 
                   Handlingsplan           Nivå II  Tolkning/Identifikation 
 

 

           
                   Utförande av              Nivå I  Observationer 
                    handlingen 
 
 
 

            Konsekvenser/Effekter 
 
I ett stiliserat exempel som ovan blir verkligheten lite förenklad. Det låter 
självklart att man tolkar sitt agerande, men tyvärr är det inte lika självklart som 
det låter. Låt oss nu komplicera bilden ytterligare något: 
 
Fall 2 
Ada har arbetat med Patrik några år. (Hon blir nu insläppt, eftersom hon kommer 
exakt på utsatt tid.) Ada anser att Patrik har det för stökigt hemma hos sig. Vid 
dörren ligger alltid en hög med skor. Ada har bett Patrik att städa undan skorna, 
men hennes vädjan får ingen effekt. Hon observerar detta, ber honom igen, men 
ingenting händer. Hon börjar då tolka situationen. Kan det bero på att hon ber för 
försynt? Eller finns det något mönster i skohögen, som Patrik ser och tycker är 
viktigt, men som inte hon ser? Gör han inte som hon säger för att han är lat eller 
retas han? Ada kommer fram till att den rimligaste tolkningen är att Patrik är lat. 
Ada tycker inte om lata människor. Hon bestämmer sig därför för att sparka undan 
skorna varje gång hon kommer på besök tills Patrik lärt sig att plocka undan dem. 
Hon berättar också vad hon gör och varför. Efter en tid kan hon skönja en 
beteendeförändring hos Patrik. Skohögen har försvunnit. Handlingsplanen 
lyckades. Glatt berättar hon detta för sin kollega, som inte delar hennes glädje, 
utan muttrande går därifrån. Kollegan kunde inte spontant sätta ord på vad hon 
kände, men hon visste att hon själv inte skulle ha handlat på samma sätt. När hon 
fått reflektera över det en stund kommer hon på att det handlar om skilda 
värderingar. Dels förstår hon att Ada inte tycker om lata människor, vilket är en 
värdering och dels uppfattar hon själv Adas sätt att handla som alltför burdust, 
vilket förstås också är en värdering. Adas tillvägagångssätt fungerade helt 
uppenbart, utifrån det mål som Ada hade satt upp, men är det det som är målet 
med arbetet? Finns det inte ett annat, större mål? 
 



Exemplet visar att det finns ytterligare en nivå av erfarenhetsbaserat lärande. 
 
 
                                                  Mål/Uppgift 
 
                    Intentioner               Nivå III Reflektion/Värdering 
 
 
                   Handlingsplan           Nivå II  Tolkning/Identifikation 
 

 

           
                   Utförande av             Nivå I  Observationer 
                    handlingen 
 
 
 

            Konsekvenser/Effekter 
 
Till varje handling kan man också lägga en dimension av värderingar. Det handlar 
om att reflektera över om handlingen är etisk eller oetisk, om handlingens 
konsekvenser leder till något gott eller ont, om den ligger i linje med det 
övergripande målet för verksamheten, om den ligger i linje med intentionerna med 
just den här brukaren etc. 
 
Möjligheten att lära av sina erfarenheter står och faller med möjligheterna till 
observation, tolkning, värdering och reflektion (se figur).  

• Observation handlar om att få möjlighet till information om 
handlingars konsekvenser. 

• Tolkning handlar om att kunna forma en modell, för att förstå vad som 
sker och varför det sker. 

• Värdering och reflektion innebär möjligheten att granska handlingars 
mål och konsekvenser, men också att granska våra föreställningar om 
oss själva och andra och möjliggöra en prövning av vilka intentioner, 
mål och värderingar som styr vårt handlande. Med andra ord att 
kritiskt granska vårt handlande.  

 
Att göra erfarenheter är alltså inte detsamma som att lära av sina erfarenheter. 

 
Det är alltid svårare att ta sig uppför än nerför. Det kan finnas ett motstånd mot att 
verkligen lyfta från observation till tolkning och från tolkning till 
reflektion/värdering. Det främsta hjälpmedlet är att ställa frågor, antingen till sig 
själv eller med hjälp av någon annan. Går det trögt kan följande minnesord kanske 
vara till hjälp: det engelska ordet ASK. 

Alternativ. Ställ dig frågan om du har något alternativ. Kan du handla på ett 
annat sätt? 



 

Skillnad. Ställ dig frågan om det skulle göra någon skillnad. 

Konsekvens. Ställ dig frågan om vilken konsekvens det blir om du handlar si 
eller så. 
 
 

För vidare läsning  

Ellström, Jan-Erik (1997) Kompetens, utbildning och lärande i 
arbetslivet, Norstedts Juridik 
 

 

Samtalsfrågor 
1. Hur skulle du agerat framför Patriks oöppnade dörr? Varför? 

2. Hur skulle du agerat när det gäller Patriks skohög framför dörren? Varför? 

3. Vad tycker du om människor som är lata? Varför gör du det? 

4. Har du något liknande exempel, som i de båda fallen ovan, att referera till? 
Hur gjorde du då? Varför? Vad hade du för intentioner? På vilket sätt var 
ditt handlande i linje med intentionerna för just den brukaren? Vilka 
värderingar styrdes du av? På vilket sätt låg ditt handlande i linje med 
verksamhetens mål?  

5. I de båda fallen ovan låg fokus på boendestödjarens lärande. Vad finns det 
för hinder för dig att lära av erfarenhet? Hur kan du komma runt dessa 
hinder? 

6. Erfarenhetsbaserat lärande kan vara både spontant och planerat. Det 
spontana lärandet, som i fallen ovan, sker hela tiden om vi reflekterar över 
våra handlingar. Det planerade lärandet är när man organiserat försöker få 
en växelverkan mellan teori och praktik. Kärt barn har många namn. I 
utbildningsvärlden kallas det för PRAO (Praktisk Arbetslivsorientering), 
LIA (Lärande I Arbetslivet), APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) eller 
VFU (Verksamhetsförlag Utbildning). Men inget av detta fungerar om det 
inte finns en reflektion omkring erfarenheterna. Kan ni organisera ett 
planerat erfarenhetsbaserat lärande på din arbetsplats, där du själv är 
delaktig i lärandet? 

7. Om vi nu byter fokus till dina brukare. Vad finns det för hinder för dem att 
lära av erfarenhet? Hur kan du hjälpa dem runt dessa hinder? 

8. Kan du tillsammans med dina brukare göra upp planer för ett planerat 
erfarenhetsbaserat lärande? Hur skulle det kunna se ut? 



 
 

Kapitel 3 

Påverkansprocesser 
”Anna är 28 år och har sedan hon var 16 år psykiska besvär. Hon har under flera 
år periodvis varit inlagd på sjukhus eller fått vård i öppenpsykiatrin. När hon blev 
sjuk bodde hon hemma hos sina föräldrar men kunde inte fortsätta i skolan. Hon 
tappade all kontakt med sina tidigare vänner och fick när hon var 24 år hjälp med 
att flytta till ett gruppboende. Annas sjukdom går i skov där hon vissa perioder 
mår relativt bra. Då sköter hon sin rum, sin hygien, äter tillsammans med de andra 
och upplevs av personalen som en social person som tycker om att vara 
tillsammans med andra. När hon mår dåligt och hon får mer psykiska besvär 
stänger hon in sig på rummet, slutar äta tillsammans med de andra, sköter inte sin 
hygien, vänder på dygnet och isolerar sig på rummet ännu mer. Personalen 
upplever att isoleringen gör att hon mår ännu sämre och att hon hamnar i en ond 
cirkel.” 
 
Hur gör man för att påverka en annan människa? Hur skulle man kunna påverka 
Anna så att hon klarar att bryta sitt sätt att isolera sig på rummet? 
 
Motivation 
När man ska försöka motivera en person ska man vara medveten om att det är en 
mödosam process som kräver stor finkänslighet, till skillnad från att övertala en 
kanske ofta osäker person mot dennes övertygelse. Det är av stor betydelse att få 
individen att inse att åtgärder man föreslår kan vara till fördel och ge en positivt 
förändrad livssituation. För att klara detta krävs att man kan lyssna och föra en 
dialog. Man behöver vara lyhörd för vad individen egentligen önskar och vill, 
samtidigt som man har tålamod och uthållighet att inse att motivationsarbete ofta 
tar lång tid och att bakslag i processen mycket väl kan inträffa, men att man ändå 
måste vara uthållig utan att vara påträngande.  
Att påverka handlar ofta om motivation och att förändra ett beteende. Man kan 
motivera en annan person på flera sätt men de tre vanligaste är att man försöker:  

• Att tillfredsställa behov 
• Att sätta mål 
• Att ge belöning 

 

Att tillfredsställa behov 
Det finns många teorier om människans behov. En av de mest kända är Maslows 
behovsteori som säger att våra behov är rangordnade i olika steg. Förenklat säger 
Maslow att människan först måste ha sina fysiologiska behov tillgodosedda såsom 
mat, värme, sömn. Därefter kommer behov som trygghet, tillhörighet, behov av 
egenvärde, intellektuella behov och sist på behovstrappan ligger självutveckling 
som innefattar att man vill bli allt som man är kapabel till och att man utvecklar 
sin fulla potential. 



 
 

 
En annan teoretiker som tittat på motivation är Alderfer som utvecklat en mycket 
enklare teori än Maslow. Alderfer menar att det bara finns tre typer av behov. 
Dessa är: 

• Behov av att växa  
• Behov av tillhörighet 
• Behov av existens. 
 

Att växa innefattar behovet av att utveckla sin potential och att ha självkänsla. 
Behoven av tillhörighet innefattar sociala behov, inklusive vårt behov av 
meningsfulla sociala relationer. Behoven av existens är de fysiologiska och 
säkerhetsmässiga behoven. Alderfer menar, till skillnad från Maslow, att behoven 
inte är rangordnade sinsemellan utan att de kan uppstå när som helst. 

 

Att sätta mål 
Att motivera genom att sätta mål är ett vanligt sätt att arbeta i vård och omsorg. 
Grundidén med att sätt mål, är att målet i sig är en motivationsfaktor för att det 
ger människor möjlighet att jämföra sin nuvarande kapacitet eller förmåga med 
vad man uppnått då man nått målet. Om man kommer överens om målen, 
utvecklar dem tillsammans upplevs de i större utsträckning som individens egna 
mål. Att individen upplever att det är ett eget mål är mycket viktigt för att man ska 
stimulera till att hon eller han själv strävar och arbetar för att nå det satta målet. 
 
Individens tro på sin egen förmåga i kombination med att de upplever målet som 
sitt påverkar utförandet. Detta förklaras med att människor anstränger sig mer när 
de tror att de kommer att lyckas än om de tror att de kommer att misslyckas, då 
ger de flesta upp i förtid. Målet ska med andra ord vara satt så att man upplever att 
det finns en möjlighet att nå det. 
 

En annan sida av samma mynt är att man kan riskera att sätta för låga mål. 
Upplevs det för enkelt eller självklart finns det ingen utmaning i att nå det. Risken 
är då att man inte anstränger sig för att nå målet, det upplevs inte relevant eller 
motiverande. Några riktlinjer man kan använda sig av när man arbetar med 
målsättning som motivationsfaktor är: 

 
• Sätt lagom svåra mål 
• Målen ska upplevas vara utmanande 
• De ska upplevas som sina egna 
• Ge belöning också för delvis uppnådda mål 
• Sätt delmål 

 
 
 



 
 

Belöning 
En belöning är något man får när man gjort, presterat eller slutfört en handling. 
Det vi ofta tänker på när vi ska belöna är att man får en present, en god middag, 
beröm inför andra, pengar eller liknande. Sådana belöningar leder till något man 
kallar för yttre motivation. 
 
Forskningen idag talar också om inre motivation och man menar att det har en 
bättre och mer långvarig effekt än den yttre. Inre motivation uppnår man när en 
individ upplever tillfredsställelse, intresse eller glädje och detta är belöningen 
efter en handling. Inre motivation är något som händer inne i individen. Man vet 
att inre motivation är viktigt för att utveckla förståelse, lärande, utveckling och 
kreativitet.  
 
När det gäller belöningar ska man vara uppmärksam på vilken typ av belöning 
man använder sig av. När en individ blir motiverad genom att uppleva egen 
tillfredsställelse eller sitt eget intresse och vill göra en förändring och utvecklas 
kan man komma långt.  
 
Yttre belöningar kan ha bra effekt men kan vara kortlivade och ha en del 
”biverkningar”. Om man inte får en extra god måltid eller ett efterlängtat besök 
när man gjort sig fin och ansträngt sig och tidigare belönats för detta kan den 
uteblivna belöningen istället upplevas som ett straff. I sådana fall kan belöning ha 
motsatt effekt. Det kan göra att individen får minskad motivation. 
 
 I arbete inom vård och omsorg kan den situationen uppstå när man tycker att en 
person som man tränat och försökt motivera en längre tid nu klär på sig själv och 
sköter sin hygien och det fungerar. Man tar bort belöningen i form av exempelvis 
biobesök på fredagen. Man har nått målet, man tar bort belöning men det man inte 
alltid ser är att motivationen hos individen att fortsätta sköta sin hygien kan 
minska eftersom belöningen för att göra det tas bort. Varför ska hon nu göra sig 
fin? Om man istället arbetat med belöning i form av inre motivation så hade man 
försökt hitta det som motiverat individen till att själv tycka hon eller han är fin 
och kunna njuta av det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

För vidare läsning 
Greenberg, J., & Baron, R.(2002). Behavior in organisations. (8th edition). New 
Jersey: Pearson Education inc. 
 
Lundin, L. Olsson, S. (2002). Psykiska funktionshinder, Stöd och hjälp vid 
kognitiva funktionsnedsättningar. Cura Bokförlag: Stockholm 
 
Näsholm, C. Barth, T. (2006). Motiverande samtal – MI. Studentlitteratur: Lund 
 
 
 
Samtalsfrågor 

1. Vilka behov tror ni Anna har av att växa? Vad vill hon? 

2. Vad har hon för behov av tillhörighet och för existens? Vilka konkreta mål 
skulle man kunna sätta upp för att Anna ska bryta den onda cirkel med 
isolering hon har? 

3. Skulle man kunna ge Anna någon form av belöning om hon bryter 
isoleringen och förändrar sitt beteende? Försök finna belöningar som 
skulle ge både yttre och inre motivation. Vad skulle kunna hända om 
belöningen som ger yttre motivation uteblir? Finns det några risker med 
denna belöning? 

4. Hur arbetar ni med motivation i er egen verksamhet? 

5. Använder ni belöning? Ger belöningarna yttre eller inre motivation? 
Skulle ni kunna göra det på något annat sätt med kunskapen om yttre och 
inre motivation? Vilket i så fall? Vilket resultat skulle ni kunna förvänta 
er? 

 

 
 

 



 

Kapitel 4 

Nätverksarbete 
 
Maria har en form av autism. Hon är mycket duktig på språk. Hon talar och 
skriver engelska, italienska och franska felfritt. Hon har fullföljt sin 
gymnasieutbildning med mycket goda betyg. Under hela Marias skolgång har hon 
haft problem med sociala kontakter. Hon har haft svårt att förstå andra människors 
beteenden och vad som förväntas av henne. När hon gick i grundskolan blev hon 
ofta lurad och retad och kunde själv inte förutse eller förstå varför. Det gick så 
långt att föräldrar och personal bedömde att det var bättre för Maria att hon fick 
byta till en ny social miljö och hon bytte därför skola. Hon fick mycket stöd av 
personalen på den nya skolan och stöd i att hantera sociala situationer. Under hela 
skoltiden när hon bodde hemma hjälpte föräldrarna henne med att hålla ordning 
på rummet, såg till att hon hade rena kläder och att hon åt ordentligt. När Maria 
var 20 fick hon en studentlägenhet på annan ort. Hon läste språk på universitetet. 
Då fick hon stora bekymmer. Hon gick ner i vikt, lagade inte mat, kom med 
smutsiga kläder till skolan och efter ett halvår slog föräldrarna larm till 
myndigheterna att situationen var ohållbar. Maria bor nu i socialtjänstens regi i ett 
gruppboende med målsättning att hon ska lära sig att klara eget boende. Maria 
själv är helt ointresserad av städ, tvätt och planering. Hennes intresse är språk. På 
universitetet fick hon svårigheter att följa studierna när de var tvungna att göra 
grupparbete för att få examen. Hon är berättigad till insatser enligt LSS, Lagen om 
stöd och service, men vill inte ha någon daglig verksamhet. Hon har kontakt med 
habiliteringen och sedan några månader också med psykiatrin. 
 
I arbete med personer med funktionshinder kan man ha väldigt många olika roller. 
Man kan vara behandlare, boendestödjare, omsorgspersonal, myndighetsperson 
och mycket annat. Varje myndighet eller vårdgivare som ger service, stöd eller 
vård måste göra en planering över de insatser som riktas till individen. Dessa 
delplaner sammanställs i en individuell plan av samtliga insatser som riktas till 
den enskilde.  
 
Genom att sammanföra alla myndigheters delplaner i en gemensam samordnad 
plan formuleras övergripande mål och delmål tillsammans med brukaren. Att göra 
en sådan plan tillsammans med brukaren om man arbetar som kontaktperson, 
boendestödjare eller på annat sätt stödjer en individ tydliggör ansvar och 
målsättningar för de olika aktörerna som finns runt omkring. Insatserna blir 
effektivare både ur individens och ur samhällets synpunkt. Samtidigt undviker 
man att gör sporadiska insatser utan samordning mot ett gemensamt mål. 



En individuell plan bör innehålla: 
- klientens egna mål 
- vilka insatserna skall vara 
- vem som har behandlingsansvaret 
- vem som ansvarar för de rehabiliterande insatserna 
- vem som ansvarar för stöd i boendet 
- vem som ansvarar för daglig verksamhet, till exempel meningsfull 

sysselsättning, arbete och fritid. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

VÅRD- OCH 
SERVICEPLAN 
Hemtjänst, boendestöd 
Daglig verksamhet. 
Social rehab 

BISTÅNDS- OCH 
INSATSPLAN 
Socialtjänsten 
Bistånd och insatser enl. 
SoL och LSS 

 
 
 
 
 

BEHANDLINGS-
PLAN.  
Psykiatri, öppen, sluten, 

INDIVIDUELL 
PLAN. Innehåll: 
övergripande mål, 
delmål, uppföljning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ett nätverksmöte är det klienten som är huvudpersonen. Idén till metoden att 
samla berörda parter i nätverksmöten är enkel. Det finns bara en part och ett mål 
som all samverkan riktar sig mot, nämligen brukaren och brukarens intressen.  I 
mötet med individen och hans eller hennes problem uppstår naturligt konstruktiva 
dialoger och skapande av empatiska relationer. Arbetssättet innebär fördelar för 
alla, det finns ingen plats för revirtänkande eller prestige. För klienten är 
fördelarna uppenbara, han eller hon är huvudpersonen och har en aktiv roll i 
nätverksmötet. Även anhöriga kan få en aktiv roll. Såväl öppna som dolda 
konflikter inom brukarens livsområden kommer i dagen och kan få en lösning. 
 

mobil, psykiatrisk rehab 

FÖRSÖRJNINGSPLAN 
Socialtjänst, 
socialbidrag etc. 
Försäkringskassan 
pension etc 

ARBETSREHAB PLAN 

Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsrehabilitering 

ÖVRIGA 
MEDVERKANDE 

Anhöriga, god man, 
primärvård, hyresvärd, 
studie mfl



 

Sociala nätverk 
Ett annat nätverksarbete är att kartlägga personens sociala nätverk. I en 
nätverkskarta framgår hur individens sociala omvärld ser ut och vilka som står 
honom nära. Praktiskt kan man ta ett papper och rita personen man ska kartlägga 
som en streckgubbe i mitten av pappret. Därefter ritar och skriver man in personer 
som finns i det sociala nätverket. Personer som står nära ritas nära, de som är 
längre ifrån får ett avstånd från den personen ni ritat i mitten på närverkskartan. 
 
För psykiskt långtidssjuka och för personer med funktionshinder kan det sociala 
nätverket vara utarmat med få vänner och kontakter. De nära kontakterna består 
vanligtvis av någon anhörig och i bästa fall någon vän. Däremot finns det ofta 
kontakt med en mängd personer inom den offentliga sektorn. Syftet med att 
kartlägga det sociala nätverket är i första hand att involvera nätverket i arbetet. Ett 
annat är att stärka och utveckla nätverket med fler kontakter utanför den offentliga 
sektorn. 
 
För vidare läsning  
Lundin, L. Olsson, S. (2202). Psykiska funktionshinder, Stöd och hjälp vid 
kognitiva funktionsnedsättningar. Cura Bokförlag: Stockholm 
 
 
 
 
Samtalsfrågor 

1. Vilka kontakter med olika myndigheter eller vårdgivare har Maria? 

2. Vilka målsättningar tror ni respektive myndighet eller vårdgivare har? 

3. Vad vill Maria själv? 

4. Vad skulle en individuell plan kunna innehålla? Formulera Marias mål? 
Vilka insatser ska göras? Vem har ansvaret för de olika insatserna? 

5. Ta nu en person som ni har i er egen verksamhet och fundera över vilka 
myndighets eller vårdgivarkontakter som finns. Vad vill den här personen 
själv? Vilka skulle ni behöva kalla till ett möte för att få till stånd en 
individuell plan? 

6. Gör en social nätverkskarta på någon i gruppen.  

7. Gör en social nätverkskarta på en person som ni vårdar, stödjer eller på 
annat sätt har i er verksamhet. Finns det tillräckligt med sociala kontakter? 
Finns det något ni kan göra för att öka antalet sociala kontakter? Vad? 

 



 

Kapitel 5 

Relationsskapande arbete. Delaktighet 
”Martin är 28 år. Idrott och fysisk aktivitet har varit hans intresse sedan han var 
barn. Hela hans familj är utövare av idrott eller motion med lite olika inriktning 
och det är ofta ett stort samtalsämne när de träffas. Sista året på universitet där han 
studerade till idrottslärare åkte Martin och några vänner till Grekland för att 
koppla av efter en hård tentamensperiod. De hyrde motorcyklar för att åka till en 
strand där de skulle snorkla och dyka. Martin blir i en korsning påkörd av en bil. 
Han får svåra skador efter olyckan. Han bryter nacken och blir rörelsehindrad från 
axlarna och neråt. I krocken slås han medvetslös och får en blödning i hjärnan. 
Hjärnskadan påverkar hans förmåga att ta in och bearbeta information, han har 
svårt att lära sig nya saker. Han är efter skadan ledsen och deprimerad och har 
svårt att se vad han ska kunna göra i framtiden. 
 
Efter 8 månader på sjukhus ska han nu flytta till egen lägenhet där han ska få stöd 
och hjälp av kommunen. Isak som är 25 år kommer att arbeta som boendestödjare 
hos Martin. Han har många tankar om vad han skulle kunna göra och hjälpa till 
med men vill att Martin ska vara delaktig i allt som rör honom.” 
 
”En individ är vid god hälsa när han/hon fungerar väl som en helhet och har 
förmåga att realisera vitala mål i livet i sociala och kulturella aspekter” 
(Nordenfelt, 2002). Denne säger med sin definition att människan för att må bra 
ska fungera som en helhet. Man kan inte titta på eller åtgärda bara en sak i en 
människas liv utan allting hänger samman. Att tänka på detta när man vårdar eller 
behandlar minskar risken för att individen ger upp, inte tycker att någon lyssnar 
eller förstår eller att det inte blir något bra resultat.  
 
Att skapa en nära och förtroendefull kontakt med individer som har psykiska, 
intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar kan man få genom att erbjuda 
kontinuitet i personrelationerna och att minimera antalet personer som är 
inblandade i den service och vård som förmedlas. En förtroendefull kontakt 
skapar man genom ett empatiskt förhållningssätt, att vara lyhörd, ha tålamod och 
uthållighet, att skapa trygghet och inge hopp. 
 
Kommunikation 
Att hjälpa någon med en problemlösningsprocess tar tid. Denna typ av samtal är 
beroende av viljan att lyssna och verkligen förstå problemet, att man har tolerans 
och ödmjukhet. Detta är viktigare än någon annan metod eller teknik för att få en 
god kommunikation. Om man utstrålar likgiltighet, är jäktad eller osäker minskar 
förutsättningarna för ett öppet och avspänt samtal. Om du av någon anledning inte 
har tid eller orkar lyssna uppmärksamt och engagerat på en persons problem, bör 
du skjuta upp samtalet men vara noga med att planera in och avsätta tid till ett 
senare tillfälle.  
 



Några konkreta råd för att få en öppen kommunikation är: 
• Uppmuntra personen att börja tala 
• Ge utrymme för de känslor som är förknippade med problemet att komma 

till uttryck 
• Uppmuntra personen att finna egna lösningar på problemet 
• Stimulera personen att utvärdera de egna lösningarna 
• Hjälp personen att besluta sig för handling. 

 
Att skapa delaktighet 
Man kan för att skapa delaktighet, mellan exempelvis en boendestödjare och en 
boende, ta utgångspunkt, i kunskap om kommunikation, i en teoretisk modell av 
hur en människa fungerar och i vilket sammanhang han eller hon befinner sig i. 
 
Townsend beskriver en dynamisk relation mellan individ, omgivning och 
aktivitet.  

Enabling Occupation: An occupational theory perspective (Townsend 2002) 

Spiritualitet 

 
Townsend säger att människan består av en kärna av spiritualitet som är en 
naturlig del av individen själv. Det är kvaliteten av att vara unik och sant 
mänsklig, det uttrycker vilja, driv och motivation och är en källa för egen 
beslutsamhet och kontroll. 

 



 

Utanför kärnan i mitten ligger känslor, kognition och fysisk funktion.  
• Känslor kan vara glädje, ilska, förhoppning eller sorg.   
• Individens kognition består av de intellektuella funktionerna som 

exempelvis uppmärksamhet, minne, att kunna bearbeta information och att 
kunna utföra och planera aktiviteter och kunna förutse händelser.  

• De fysiska funktionerna är exempelvis, rörlighet, styrka och koordination.  
 
Individens känslor, kognition och fysiska funktioner påverkar förmågan att kunna 
utföra aktiviteter. Man måste till exempel kunna gå för att spela boll, kunna tala 
för att kommunicera med sin omgivning, kunna skriva för att gå i skolan och så 
vidare. 
 
Det finns flera aktiviteter och Townsend delar in dem i grupperna: 

• ADL eller Aktiviteter i Dagliga Livet. 
• Produktivitet innefattar studier, sysselsättning och arbete.  
• Fritid är ett eget aktivitetsområde och kan bestå av en mängd olika saker. 

 
Alla aktiviteter eller handlingar en människa gör utförs i olika miljöer. Det kan 
vara en kulturell miljö, social miljö, institutionell miljö eller fysisk miljö. 
 
En förändring i någon del av modellen påverkar också andra delar. Om man får en 
funktionsnedsättning på kognitiva, fysiska eller psykiska funktioner påverkas 
individens förmåga att utföra aktiviteter. För att åskådliggöra modellens 
dynamiska relationer ytterligare kan vi ta ett exempel där miljön förändras: ”Du 
åker till ett annat land där det finns en helt annan social och kulturell miljö än du 
är van vid. Ditt sätt att vara och fungera påverkas. Du kan inte göra precis som 
vanligt, du kanske inte förstår vad människor säger, du kanske inte har tillgång till 
dusch och bad möjligheter som du är van vid, ditt aktivitetsutförande förändras 
och dina känslor påverkas”. 
 
Genom att samtala och kommunicera kring vem en person är, vad den kan, vill 
och klarar av på ett strukturerat sätt kan man nå delaktighet. Man behöver och ska 
inte genomföra allt på en gång men genom att ta bit för bit och kunna ha en dialog 
om vad som var bra respektive dåligt kan man starta en process där man har 
överblick över den helhet individen behöver för att fungera så bra som möjligt. 
Teorin bygger på ett synsätt där man ser människan och hennes aktivitet i en 
helhet. Man kan inte bara titta på en del utan man måste också fundera på hur det 
påverkar de andra områdena i en människas tillvaro. 
 
 
 
 
 
 



För vidare läsning  
Lundin, L. Olsson, S. (2002). Psykiska funktionshinder, Stöd och hjälp vid 
kognitiva funktionsnedsättningar. Cura Bokförlag: Stockholm 
 
Mossboda, B-M. Petersson, M. Rönnholm, I. (1998). Att vara chef och ledare, 
dina verktyg för praktiskt ledarskap.  Ekerlids förlag:Stockholm. 
 
Nordenfelt, L. (2002). Action, Ability and Health – Essays in the Philosophy of 
Action and Welfare. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
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Samtalsfrågor 

1. Vilka fysiska funktioner hade Martin innan skadan? 

2. Vilka fysiska funktioner har han förlorat, och vilka har han kvar? 

3. På vilket sätt har de dagliga aktiviteterna såsom exempelvis påklädning, 
dusch, matlagning påverkats av den fysiska funktionsnedsättningen? 

4. Hur kan han ha påverkats känslomässigt? 

5. Vilka kognitiva svårigheter har Martin efter skadan? 

6. Vad händer med studierna och drömmen om att bli idrottslärare? 

7. Vad kan det finnas för tankar kring att idrottsutövning var en så stor del i 
hans tidigare liv? 

8. Skulle man kunna hitta någon annan aktivitet eller annan infallsvinkel på 
det stora idrottsintresset som Martin skulle kunna utöva trots sin skada? 

9. På vilket sätt påverkas hans sociala miljö, dvs familj, vänner och 
studiekamrater av att han inte längre kan delta som tidigare? 

10. Hur ska Isak göra för att börja tala med Martin? Med vad skulle han kunna 
börja? 

11. Vad ska han tänka på innan han börjar för att de ska få en så bra 
kommunikation som möjligt? 

 
 

 



 

Kapitel 6 

Professionellt förhållningssätt, bemötande, etik 
 
Professionellt förhållningssätt och bemötande 
Vi människor tar intryck av varandra på gott och ont. I varje organisation och i varje 
sammanhang som människor möts noterar vi hur andra uppträder och agerar. Det 
behöver inte vara det som sägs eller skrivits ner, det kan lika gärna vara kroppsspråket, 
det outtalade eller den underlåtna handlingen. Vanligtvis ser vi varandra som positiva 
förebilder och försöker ta efter det som är konstruktivt och bra. Men det finns också 
dåliga, destruktiva förebilder.  
 
I arbete med människor är ett av de viktigaste arbetsredskapen – dig själv. Om du ska 
fungera bra i relationerna med andra bör du ha lite förståelse för dig själv och de 
personer du ska arbeta med.  Du bör veta något om hur du påverkar dem och vad du kan 
göra för att hjälpa dem att utvecklas. Detta kan aldrig ersättas av kunskap och 
kompetens, förmåga eller begåvning. 
 
Att ha empati och ett empatiskt förhållningssätt innebär att man har en förmåga att leva 
sig in i människors problem, se individen som en jämställd människa, inte i ett 
perspektiv från ovan, eller en vårdande jag-vet-bäst-vad-du-behöver-attityd och inte 
heller en deltagande och överbeskyddande attityd.  
 
Att medvetet använda dig själv som arbetsredskap innebär att det är ett planerat möte och 
samspel med en annan person. Syftet kan vara att minska rädsla och oro, att erbjuda stöd, 
ge information eller råd. Man kan också ge stöd för att individen växer och utvecklas, 
förbättras eller att de får stöd i att behålla de funktioner de har. Det kan också ge en 
beredskap för att individen ska klara belastningar och stress i livet. 
 
Att skapa en nära och förtroendefull kontakt med en klient kräver ett professionellt 
förhållningssätt och bemötande. 
 
Värderingar och normer 
För att förstå vem du själv är och vad etik och moral är behöver man fundera över 
begreppen värderingar och normer. 
Låt oss börja med värderingar. Alla har vi värderingar men flertalet av oss har inte 
funderat över varför vi har vissa bestämda uppfattningar eller åsikter om olika saker. 
Värderingar kan sägas vara motsatsen till fakta. Fakta är mätbara och exakta och kan 
därför objektivt fastställas. Värderingarna är till sin natur inte exakta eller mätbara, de är 
personliga och kan inte sägas vara rätt eller fel. När man fattar ett beslut eller gör en 
handling i relation med andra utgår vi både från fakta och från värderingar. Det är lätt 
hänt att man förväxlar värderingar med beteenden. De grundläggande värderingarna 
präglar oss från tidiga barnaår. Vi förvärvar dem genom våra närmaste – föräldrar, 

 



syskon, kamrater, lärare m.fl. Medan värderingarna ligger fast, ändrar vi under livets 
gång beteenden och attityder, beroende på omständigheterna. 
 
Våra normer grundläggs tidigt men vi tar dessutom till oss nya under livet. Normerna 
sätter gränser för vad vi får göra, och de bygger tillsammans med värderingarna upp vår 
moral. Vi tar till oss normer från andra personer som vi möter i sociala situationer, på 
arbetet, i skolan eller liknande. Vi är också själva normbildare. Det vi säger eller gör, 
eller låter bli att säga eller göra blir normbildande för andra människor. 
 
En definition på förhållningssätt kan därför vara: 
 
”Medvetandegjorda värderingar och normer” 
 
Etik och moral 
Genom att vara medveten om, och reflektera över mina egna och andras värderingar och 
normer skapar man förutsättningar för att förstå moralen och etiken. 
Etik och moral är alltid närvarande och blir uppenbara inom en rad olika områden eller 
etiska arenor som exempel sjukvård, omvårdnad eller forskning. Etiken och moralen 
prövas främst i de svåra besluten och avgörandena. Detta blir i högre grad uppenbart när 
det uppstår problem som förändringar, pressande arbetssituationer eller indragningar.  
 
Vad betyder orden etik och moral? 
 
Ursprungligen hade dessa begrepp ungefär samma betydelse och den viktigaste 
skillnaden var att etik kommer från grekiska medan moral är ett latinskt ord. Orden kan 
översättas med sed, sedvänja eller konvention. Efterhand har begreppen dock kommit att 
få delvis olika innebörd.  
 
Man kan säga att moralen är det som syns hos oss, det som andra iakttar. Det kan gälla 
det vi säger, våra gester, åtbörder eller vår tystnad och passivitet. Alla människor har en 
moral som bedöms av andra som god eller dålig. 
 
Etiken däremot är det som rör sig inom oss. Etiken är mer abstrakt och ligger på en högre 
medvetandenivå. Man skulle kunna säga att först när man reflekterat över sina 
värderingar och normer och därmed sin moral, samt fått ökad insikt, kan man börja 
använda begreppet etik.  
 
 

 



En struktur för helheten 
 

Etik 
 
 

Moral 
 
 
 Normer   Värderingar 
 
  

rätt/orätt   gott/ont 
 tillåtet/förbjudet  vackert/fult 
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Samtalsfrågor 

1. Vad har ni för värderingar på arbetsplatsen? Hur påverkar dem er relationen till 
klienterna? 

2. Är de olika för olika personer i arbetsgruppen? Är det stor spridning på 
värderingarna? Vilka har ni gemensamt? 

3. Vad finns det för normer på arbetsplatsen? Finns det något man alltid bör göra 
eller finns det sådant som är absolut förbjudet? Vem eller vad är normbildande i 
er organisation? 

4. Vad är viktigast för er arbetsgrupp eller enhet att klara av? 

5. Varför är detta viktigt? 

6. Vad kännetecknar kvalitet i ert arbete?  

7. Vad lägger ni i orden civilkurage och feghet? Har ni använt civilkurage i arbetet? 
Ge ett exempel. 

8. Finns det något gemensamt förhållningssätt gentemot klienterna?  
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