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SAMMANFATTNING 

Den målgrupp som socialpsykiatrin riktar in sig på är individer som anses ha så omfattande psykiska 

funktionshinder att dessa utgör hinder för att leva ett normalt liv utan stöd. Socialpsykiatrin är en 

kommunal form av öppenvård som uppkommit efter den svenska psykiatrireformen 1995, och som 

fortfarande är under utveckling. Socialpsykiatrin har som grundläggande syfte att integrera psykiskt 

funktionshindrade i samhället samt att främja deras förmågor. I arbetet mot återhämtning är det därför 

viktigt att personalen anammar ett individcentrerat arbetssätt baserat på dessa individers erfarenhet 

och kunskap. De insatser som utformas ska baseras på utveckling i såväl sociala som praktiska 

förmågor samt att upprätta en struktur i vardagen. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur 

personalen inom en socialpsykiatrisk verksamhet beskriver sitt arbetssätt, vilka metoder de använder 

sig av, vilken koppling detta har till forskning inom området samt vilka hinder och 

utvecklingsmöjligheter som kan identifieras. Uppsatsen grundar sig på ett kvalitativt 

forskningsmaterial framtaget under ett mer än ett år långt och ännu pågående utvecklingsprojekt 

mellan Örebro universitet och Hallsbergs kommun, samt en kompletterande intervju. Uppsatsens 

resultat visar att verksamheten är under omorganisering, att behoven ökar då målgruppen växer samt 

att behovet förändras då målgruppen blir yngre. Resultatet visar även att dessa förändringar medför 

att det praktiska arbetet behöver grundas mer i tydliga metoder. Vidare arbetar personalen i dag tydligt 

mot att upprätta en struktur för sina insatser, samt med fokus på den enskilde. De arbetar utifrån en 

flexibilitet i förhållande till insatserna och ett relationsfokuserat förhållningssätt är enligt dem 

centralt. Målsättningen med arbetet är att så långt det är möjligt uppnå självständighet i den enskildes 

livsföring.  

  

Nyckelord: socialpsykiatri, psykisk funktionsnedsättning, aktiviteter, återhämtning, bemötande, 

målsättning.  
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ABSTRACT 

The target group of social psychiatric care consists of individuals with mental disabilities with such 

severity that they cannot live a normal daily life without support. Social psychiatry is a municipal 

form of outpatient care that emerged after the swedish psychiatric reform in 1995, and is still under 

development. The social psychiatric care’s fundamental aim is to integrate mentally disabled people 

in society and to promote their abilities. When working towards recovery, it is important that staff 

focus on an individual-centered approach based on the individual's experiences and knowledge. The 

activities should be designed based on the development of both social and practical skills and as a 

means to establish a structure in the individuals everyday life. The aim of the present study is to 

investigate how employees in social psychiatry describe their work, what methods they use, the 

connection this has to research in this area and what obstacles and opportunities that can be identified 

regarding development. The study is based on a qualitative research material taken from an on-going 

development project between Örebro University and Hallsberg municipality, as well as a 

complementary interview material. The results demonstrate that the institution is under 

reorganization, that their organizational needs increase because the target audience is growing, which 

results in the need for change as the individuals, as part of the target group, gets younger. The result 

also shows that these organizational changes highlights the need for the practical work to be based on 

a methodical approach. Furthermore, the staff is inclined to focus on structuring their practice, as well 

as the target groups activities. They also work with flexibility in relation to activities, as well as a 

relationship-focused approach. The aim of the staffs efforts is for the individual to achieve 

independence. 

  

Keywords: social psychiatry, social psychiatric care, mental illness, activities, recovery, treatment, 

objectives
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INLEDNING 

Individer som befinner sig inom socialpsykiatrin löper stor risk att betraktas utifrån sin psykiatriska 

diagnos. Detta kan medföra att sociala faktorer underskattas medan medicinska överskattas avseende 

återhämtning och att svåra psykiska problem ses som begränsande, livslånga tillstånd (Topor, 2004). 

Forskning (Harrison m.fl., 2001) visar dock att två tredjedelar av de som drabbas av allvarliga 

psykiska problem blir betydligt bättre och att möjligheten finns att bli kvitt sina problem. Detta 

innebär att goda chanser finns till en positiv utveckling och även att på lång sikt återhämta sig från, 

eller åtminstone leva med, svåra psykiska problem. Därför är det viktigt att bemöta de individer som 

socialpsykiatrins insatser är riktade till (även kallade “brukare”) med hoppfullhet, lyhördhet och 

respekt, något som i sin tur underlättar skapandet av en gynnsam relation. Bemötandet av brukaren 

är avgörande för relationen och hur återhämtningen kommer fortgå, bland annat då individens sociala 

relationer är en förutsättning för att en individ ska kunna återhämta sig (Schön, Denhov & Topor, 

2009). Det är även viktigt att arbetet utgår från individen och dennes specifika behov. Detta för att 

insatserna ska kunna präglas av en optimism avseende brukarnas möjligheter att vara en del av en 

positiv förändringsprocess (Andersson & Hedman, 1995). Människovärdesprincipen är ett begrepp 

som bygger på att alla individer ska beaktas med lika värde, oavsett fysiska och/eller psykiska 

problem (Saxon, 2000). Om människovärdesprincipen skulle vara en central utgångspunkt för 

bemötandet i arbetet inom socialpsykiatrin, skulle det utgöra en god bas för en gynnsam återhämtning. 

  

Behoven hos individer med psykiska problem har blivit mer uppmärksammade det senaste 

århundradet. Den institutionsbaserade psykiatriska vården – som tidigare haft en dominerande roll – 

har i dag utvecklats till öppnare former av vård med kommunalt ansvar.  Det finns riktlinjer för hur 

den kommunala psykiatrivården ska utformas, och konkreta bestämmelser för vad den enskilde har 

rätt till. Som ett led i psykiatriutvärderingen och den svenska psykiatrireformen 1995, etablerades 

målsättningar som ansågs relevanta i arbetet med psykiskt funktionshindrade individer. En av de 

huvudsakliga målsättningarna var att dessa individer ska ha samma möjlighet till integrering i 

samhället som alla andra (Andersson & Hedman, 1995). Det är vidare viktigt att de insatser som 

erbjuds till individer som befinner sig inom socialpsykiatri utförs av kompetent personal. För att 

insatserna ska få någon verkan är en gynnsam relation viktig och vårdpersonalen behöver vara 

medveten om att relationen är en central del i arbetet. Grundandet av en relation är sällan en linjär 

eller kortvarig process, bland annat då tilliten kan skadas och behöva upparbetas igen. För att uppnå 

gynnsamma relationer är förutsägbarhet och handlingar grundat på tillit en förutsättning. För att 

brukaren ska kunna motiveras i exempelvis aktivitet eller sociala relationer är det viktigt att 

vårdpersonalen grundar mötet med brukaren på kreativitet, inspiration och motivation. Detta kan då 

bidra till att brukaren utvecklar förmågan att själv ta ansvar för att aktivera sig, samt viljan till 

interaktion med andra (Saxon, 2000). En förutsättning för att planerade insatser ska leda till önskvärda 

resultat, är att en tillitsfull relation etableras mellan vårdpersonal och brukare. 

Problembeskrivning 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är en grupp som är marginaliserade i samhället. 

Jämfört med befolkningen i stort har dessa människor både sämre socioekonomiska 

levnadsförhållanden och får sämre somatisk vård (Socialstyrelsen, 2013; 2014). För att insatserna ska 

gynna återhämtningen behöver behandlingsupplägget och organisationen utformas utifrån tillgänglig 

evidens och beprövad erfarenhet. Dock visar forskning att den professionelles inställning till metod 

och teori samt tron på att en individ kan förändras är avgörande för möjligheterna till återhämtning 

(Topor, 2002). Kommunala psykiatriverksamheter har förutsätts ta psykiatrireformen i beaktande i 

sina riktlinjer (Socialstyrelsen 2013). En omfattande tillsyn av kommunala insatser genomfördes av 

Socialstyrelsen och Länsstyrelserna (2005), varvid vissa brister framkom i vad som kommunen kunde 

erbjuda psykiskt funktionshindrade. Många individer får enligt denna tillsyn inte det stöd de behöver 
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och har rätt till trots ett varierat utbud av boende- och sysselsättningsinsatser. Förslaget blev att 

individuell planering med målgruppen skulle prioriteras. Det anses även att kunskapen om människor 

med långvariga och allvarliga funktionsnedsättningar kan förbättras inom kommunernas ledning 

(Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2005). Vidare visar forskning att återhämtningsprocessen 

grundar sig i vilken roll den professionelle har samt om denne är närvarande i den enskildes liv (Topor 

& Borg, 2008). Forskning har även genomförts avseende vad som utifrån brukares perspektiv är 

viktigt i återhämtningsprocessen (Borg & Kristiansen, 2004; Topor 2001), samt med fokus på 

personliga ombud (Järkestig, 2010), liksom mer övergripande beskrivningar av fördelar med ett 

positivt förhållningssätt (Slade, 2008). Det finns dock sparsamt med forskning som undersökt 

specifika arbetsinsatser inom socialpsykiatriska verksamheter. Mot bakgrund av detta är det av vikt 

att undersöka hur personal beskriver sitt arbetssätt och vilken koppling detta har till vetenskapliga 

teorier. 

 

Vidare pågår ett utvecklingsprojekt i Hallsberg som bedrivs i samarbete mellan Örebro universitet 

och Hallsbergs förvaltning för funktionshindrade. Detta projekt leds av två forskare från universitetet 

och löper under två års tid, från 2015 till 2017. Dess utformning har som utgångspunkt bland annat 

att undersöka om de metoder som används är i linje med en evidensbaserad praktik, som kort kan 

sammanfattas med ett ökat inslag av standardiserade och beprövade behandlingsmetoder (se 

Socialstyrelsen, 2012). Projektets övergripande mål är att personalarbetet och de aktiviteter och 

metoder som ligger till grund för detta, ska få en tydligare teoretisk och forskningsmässig koppling. 

Målet är även att identifiera, kartlägga och utveckla det pedagogiska innehållet i de aktiviteter som 

finns, för att främja brukarnas livskvalitet och utveckling. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur personalen inom Hallsbergs socialpsykiatri 

arbetar och vilken målsättning de har i sin verksamhet. Därefter är syftet att undersöka om arbetssättet 

har någon teoretisk och forskningsbaserad grund, för att slutligen se om hinder och 

utvecklingsmöjligheter kan identifieras. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Hur är verksamheten organiserad och vad ingår i personalens övergripande uppdrag? 

 

 Vilka aktiviteter och arbetssätt finns i verksamheten och vad är målet med dessa? 

 

 Förankras dessa aktiviteter och arbetssätt i någon teoretisk grund, i så fall vilken och på 

vilket sätt? 

 

 Vilka hinder och utvecklingsmöjligheter kan identifieras i det empiriska materialet i relation 

till vad som i forskning pekas ut som väsentligt? 

PSYKISK OHÄLSA OCH SOCIALPSYKIATRINS FRAMVÄXT 

Begreppet psykisk ohälsa är svårt att förklara med generella anspråk då det finns många nivåer och 

inriktningar (Socialstyrelsen, 2012). Psykisk ohälsa har haft många olika förklaringsmodeller genom 

tiderna, från att exempelvis i förtidshistoria ha setts som en konsekvens för individer som trotsat 

trossamhället, till att i dag ses som en konsekvens av biologi samt att människor växt upp i 

dysfunktionella miljöer. Sett ur ett samhälleligt perspektiv kan istället en förklaringsmodell grunda 

sig i att individen faller utanför sociala konstruktioner om vad som anses normalt, på grund av 

exempelvis utfrysning eller diskriminering. Det finns även perspektiv som pekar mot att det inte finns 

något som heter psykisk ohälsa, utan att de som får denna etikett har hamnat lägre i rang ur ett 

maktperspektiv, liksom fysiologiska förklaringar som kan sammankopplas med begreppet. Sociala 
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faktorer är ofta centrala när uppkomsten av psykisk ohälsa ska förklaras, men i fråga om allvarligare 

psykiska tillstånd nämns ofta arvsanlag som en bidragande faktor. Det talas även om att den psykiska 

ohälsan inte är lika påtaglig i alla samhällsgrupper, utan är mer frekvent bland grupper som saknar 

ett grundläggande stabilt välstånd (Statens offentliga utredningar [SOU], 2006). I samband med 

allvarligare psykisk ohälsa talas ofta om affektiva och psykotiska tillstånd, bland annat bipolära 

diagnoser samt schizofreni. Dessa utgör de vanligaste diagnoserna inom allvarliga psykiska tillstånd 

(Saxon, 2000). En kortfattad beskrivning av dessa diagnoser har gjorts:   

 
Inom diagnosgruppen affektiva sjukdomar brukar vi samla depressiva och maniska episoder 

(uni- och bipolära tillstånd) där såväl depressiva som maniska symtom förekommer samtidigt 

(s k mixed states) samt episoder med ett psykotiskt innehåll som inte är i harmoni med den 

dominerande grundstämningen och som dessutom innehåller ett inslag av förvirring (cykloida 

psykoser). (Wålinder, 2004) 
 

Med psykisk funktionsnedsättning menas att individen på grund av psykiskt baserade åkommor har 

mist eller saknar förmågan till att sköta de uppgifter och prestationer i vardagen som förväntas av 

denne för att bibehålla en dräglig livssituation (Socialstyrelsen, 2012). För att kartlägga om en person 

har någon form av psykisk funktionsnedsättning riktas fokus mot de svårigheter individen har, och 

om de specifika svårigheterna är en bidragande faktor till att individens livsvillkor hämmas betydligt. 

Därefter undersöks varaktigheten hos dessa svårigheter eller hur lång tid i framtiden individen kan 

tänkas ha dessa svårigheter. Dessa indikatorer används således för att bedöma om svårigheter kan ses 

som en funktionsnedsättning och hur omfattande problem individen har (SOU, 2006)  

Avinstitutionaliseringen  

Avinstitutionaliseringen är en del av den svenska psykiatrireformen som innebar att organisatoriska 

förändringar genomfördes inom slutenvården. Detta berodde i sin tur på en förändrad syn på mental 

sjukdom där även mentalsjukhusens syfte ifrågasattes. I och med avinstitutionaliseringen har 

vårdtagare förflyttats närmare det gemensamma samhället. Socialpsykiatrin kan sägas ha uppkommit 

som ett resultat av denna reform (Topor, 1993). Vidare beskrivs att avinstitutionaliseringen grundade 

sig i att individer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att återta makten över sitt eget 

liv samt möjlighet till att delta i utformningen av samhället (SOU, 2006). Grundtanken med och även 

resultatet av denna reform har varit att reducera stora delar av slutenvården till fördel för öppenvården, 

såsom socialpsykiatriska verksamheter. 

 

En annan grundtanke med avinstitutionaliseringen var att strypa överflödiga kostnader som tillkom i 

samband med institutionsvård.  Dock har denna förändringsprocess haft vissa negativa följder för den 

akutpsykiatriska vården, exempelvis brister gällande platser för akuta inläggningar och liknande. Den 

slutenvård som finns i dag består av platser som kan erbjudas gravt samt långtidssjuka individer inom 

landstingshälsan. De som lider av lättare och/eller hanterbar psykisk nedsättning är tänkta att få sina 

insatser i hemmiljö, under den kommunala vården (SOU, 2006). Vidare inriktar socialpsykiatrins 

verksamheter sina insatser och arbetssätt mot målsättningen att ge sin målgrupp verktyg att bemästra 

sin vardag samt att uppnå kvalitet i sina levnadsförhållanden. Detta är insatser som ska främja 

målgruppens förmågor avseende aktivering, etablering av socialt nätverk och boendeomsorg. Ett 

annat perspektiv som inte är så belyst i psykiatrisk kontext är att insatserna också ska bidra till 

förmågan att ta makten över sitt eget liv, och att kunna skapa och bibehålla sociala relationer. Detta 

ska leda till att upprätta en livssituation som ger den enskilde förmågor till att påverka sin omvärld 

(Topor, 1993). 
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Sex kriterier för god vård 

Socialstyrelsen (2009) har utformat sex riktlinjer för att uppnå god vård. Detta för att kunna kartlägga 

och mäta sjukvårdens kvalitet på ett enkelt sätt. Kriterierna är generella för att de ska kunna appliceras 

så långt det är möjligt på alla inriktningar inom sjukvården: 

 

1. Vården ska bygga på relevant kunskap och beprövad praktik. Genom detta ska ett gynnsamt 

och strukturerat möte, sammankopplat i en från början klar målsättning, komma till stånd. 

 

2. Personal bör vara medveten om att brukare kan utgöra en risk i fråga om att skada sig själv 

och andra. En väl genomförd dokumentation är av vikt, med exempelvis riskanalys och 

avvikelserapportering. 

 

3. Alla människors lika värde ska vara i fokus, brukaren ska involveras i vårdplaneringen och de 

insatser som denna utgörs av. 

 

4. Ekonomi och resurser bör beaktas vid utformningen av arbetet. Vårdpersonal ska producera 

och arbeta effektivt mot uppsatta mål. 

 

5. Den vård som erbjuds ska inte styras av etniska skillnader utan alla brukare ska ha möjligheten 

att ta del av samma vårdinsatserbjudanden. 

 

6. Den vård som kan erbjudas till brukaren ska bygga på realistiska väntetider, vilket innebär att 

väntetiderna inte ska vara så långa att brukaren tar skada av att inte få den vård denne är i 

behov av. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 

I följande avsnitt redovisas uppsatsens teoretiska utgångspunkter tillsammans med tidigare 

forskning. Detta presenteras i fyra delar: Det sociala samspelets betydelse – anknytningsteori, 

Social kategorisering – etablerade och outsiders, Motivationsteori samt Återhämtning. 

Det sociala samspelets betydelse – anknytningsteori 

En central del i anknytningsteori handlar om det sociala samspelets betydelse för en individs 

utveckling (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006). En individ formar sin identitet i 

sociala relationer via inlärning av vad som är beteende tillsammans med andra, alltmedan hjärnan 

skapar mening i det som sker i omgivningen. I huvudsak riktar teorin in sig på barns relation till 

föräldrarna och hur samspelsmönstret i den typen av relationer kan påverka individers 

relationsbyggande senare i livet. Tidigt i individens liv formas ett fåtal relationer, och det är vanligtvis 

föräldrarna som ses som den primära kontakten för barnet. Om den relation som formar dina framtida 

färdigheter i relationsbyggande utstrålar exempelvis stöd och trygghet är detta egenskaper som 

kommer synas i senare relationer. 

 

Vidare kan trygghet och tillit i tidiga relationer vara en bidragande faktor till en grundläggande 

drivkraft i den fortsatta livsföringen. Denna drivkraft bidrar i sin tur till att barnet får verktyg till att 

hantera situationer präglade av exempelvis stress. Vissa beteendemönster brukar visa sig hos barn 

med trygga relationer: att barnet kan söka sig till sin primära relation i situationer då den är i behov 

av trygghet, att barnet kan känna öppenhet inför att pröva nya saker då barnet anser sig ha en trygg 

relation till sina föräldrar eller andra centrala personer, samt att barnet har drivkraften till att försöka 

motverka en separation från trygga relationer. När det kommer till barns liv i förhållande till framgång 

och/eller förlust kan även detta lysa igenom i beteendet senare i livet: om någon av föräldrarna 
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exempelvis avlider i ett tidigt skede av barnets liv, kan detta återspeglas i rädsla, och individen kan 

präglas av stark separationsångest gentemot viktiga individer senare i livet. Att applicera en förklaring 

baserad på anknytning senare i livet för att få en fullständig förståelse kan dock vara svårt då det finns 

andra händelser under livets gång som kan påverka en individs förmågor, exempelvis att knyta an till 

andra. 

 

Forskning har gjorts (Sroufe, 2005) där ett antal familjer har följts under 30 år för att se vilken 

påverkan anknytningen till föräldrarna har avseende senare social kontakt. Resultatet visar att barn 

som vuxit upp med trygga anknytningsmönster haft lättare att interagera och etablera relationer med 

jämnåriga senare i livet. Avseende de barn som haft en otrygg anknytning, exempelvis genom 

föräldrar som agerar avvisande när barnen söker sig till dem för tröst, visar forskningen att dessa barn 

löper större risk att drabbas av psykosociala problem senare i livet. (Broberg, m.fl., 2006). Brister i 

anknytningsmönstret kan således innebära att individen får svårigheter att upprätthålla stabila 

relationer, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna att skapa ett stabilt socialt nätverk. 

Social kategorisering – etablerade och outsiders 

Det sociala nätverket utgör en resurs som är viktig för att inkluderas i etablerade grupper. Teorin om 

etablerade och outsiders belyser hur ojämlika maktförhållanden grundläggs genom en social 

värderingsprocess. I ett samhällsperspektiv konstrueras ofta en stark sammanhållen grupp av 

människor, som etablerats som en typisk ledande grupp. Denna gruppdefinition uppstår i en 

jämförande process med en grupp som anses svagare, exempelvis då män ställs mot kvinnor (Elias 

och Scotson, 1999). Ett centralt begrepp grundat i detta perspektiv är maktaspekten. För att en grupp 

ska ses som den etablerade gruppen, måste deras existens genomsyras av makt och välstånd. När en 

grupp lyckats med detta betraktas såväl gruppen som helhet som individerna inom denna som 

innehavare av ett högre värde och kan då i sin tur även applicera den uppfattningen på den svagare 

gruppen. En faktor till att vissa grupper lyckas skapa välstånd kan grunda sig i att den specifika 

gruppen befinner sig i ett sammanhang där de befunnit sig under en tid och har således etablerat sig. 

Nya individer som ska orientera sig i ett samhälle får en lägre och mindre betydelsefull position 

genom sociala processer. 

 

Elias och Scotson (1999) redovisar i sin studie, ett mindre samhälle att nyinflyttade hade mycket svårt 

att bli accepterade av de som varit bosatta i samhället en längre tid. Dessa svårigheter anses bero på 

att individerna inte känner varandra och inte har en gemensam historia. Figurationer är en benämning 

som används för att beskriva den uppdelning som kan bli resultatet när skillnader mellan grupper 

framhävs. Detta sker genom det sociala utbytet, bland annat genom skvaller. Egenskaper som 

uppfattas som negativa av en etablerad grupp får då representera alla gruppmedlemmar inom den 

icke-etablerade gruppen, vilket för med sig att alla gruppmedlemmar tar över den identitet och 

självbild som de tillskrivs. Det sociala utbytet inom en etablerad grupp fyller således funktionen att 

förstärka gruppsammanhållningen och att stänga ute individer från en icke-etablerad grupp. Detta 

innebär att en struktur upprättas där de icke-etablerade stängs ute från möjligheter att komma åt 

exempelvis sociala positioner som möjliggör inflytande och beslutsfattande. Att vara en del av det 

sammanhang som individen agerar inom och därmed uppleva en känsla av att kunna inverka på 

situationen är därtill viktigt för viljan att agera (Elias & Scotson, 1999). 

Motivationsteori 

Det finns ett antal motiverande faktorer som fungerar motiverande för människan. En individs 

grundläggande drivkraft att aktivera sig baseras på fysiologiska och psykologiska behov. De mest 

grundläggande av dessa tillfredsställs mer eller mindre automatiskt av vårt moderna samhälle, 

exempelvis hunger, lag och ordning. Till grund för denna drivkraft att utvecklas ligger ett antal 

grundläggande behov som ofta sorteras hierarkiskt enligt följande ordning: 
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1. Fysiologiska behov 

2. Trygghetsbehov 

3. Behov av gemenskap/socialt behov 

4. Behov av uppskattning 

5. Behov av självförverkligande 

(Maslow, 1987) 

 

Tillfredsställelsen av ett mer grundläggande behov är en förutsättning för att fokus ska kunna riktas 

mot att tillfredsställa ett annat senare behov i hierarkin. Detta innebär att individen domineras av 

driften att tillfredsställa ett behov åt gången, det vill säga att motivationen är en drivkraft som 

påverkar hela individen. Fysiologiska behov såsom hunger och törst är grundläggande för vår 

överlevnad – svälter vi domineras vi av drivkraften att finna mat, det vill säga att vårt 

handlingsmönster och våra resurser riktas mot att tillfredsställa hungern. Andra senare behov 

uppmärksammas inte av individen förrän de fysiologiska behoven är tillfredsställda. 

 

När behovet av hunger är uppfyllt upphör det att fungera som ett pådrivande behov och övergår till 

ett potentiellt behov, som återigen kan träda fram i det fall det inte tillfredsställs under lång tid. 

Samma princip, att vi har möjlighet att fokusera på ett behov först när ett underliggande blivit 

tillfredsställt, gäller för alla de följande behoven inom hierarkin. När de fysiologiska behoven är 

tillfredsställda står dessa tillbaka och trygghetsbehovet uppkommer (såsom stabilitet, skydd, frihet 

från ångest och kaos, struktur). Värt att nämna är även att fysiologiska behov och trygghetsbehov 

anses vara tillfredsställda av de flesta individer i dagens samhälle i rimlig utsträckning. 

 

Efter att trygghetsbehovet är tillfredsställt tar behovet av gemenskap och kärlek vid (såsom att 

domineras av ensamhetskänslor, som leder till sökande efter gemenskap; att tillhöra en grupp eller 

familj). Behovet av uppskattning som kommer därefter, är uppdelat mellan inre (önskan om styrka, 

prestation, att duga, vara kompetent, oberoende/frihet) och yttre aspekter (önskan att få beröm, 

uppskattning från andra människor, att vara viktig och värdesatt). När detta behov är otillfredsställt 

uppstår en känsla av otillräcklighet, svaghet och hjälplöshet. Detta kan i extrema fall leda till allvarlig 

psykisk ohälsa. Dessutom anses en självaktning baserad på förtjänad respekt från andra och desto 

mindre ytlig berömmelse vara sunt (Maslow, 1987). 

 

Självförverkligande, att vara trogen sig själv och göra vad en är bäst på, skiljer sig i avseendet att det 

är ett ständigt aktivt behov så länge andra underliggande behov är tillfredsställda. Det försvinner 

således inte utan driver på en individ att utvecklas ytterligare. Människor som kommit så långt att de 

har utrymme för självförverkligande oroar sig inte i onödan för problem eller brister. Att inte uppleva 

några otillfredsställda behov innebär att vara frisk, medan otillfredsställda behov och hinder att 

uppfylla dem kan leda till sjukdom. (Maslow, 1987). 

 

Att drivas till att utföra handlingar och uppleva motivation är något som även bottnar i meningsfullhet, 

ansvar, och kännedom (Hackman & Oldham, 1980). För att de aktiviteter som genomförs ska vara 

motiverande behöver de uppfattas som meningsfulla. En förutsättning för detta är att arbetet är viktigt 

och upplevs som särskilt meningsfullt när andra är beroende av utförandet. Vidare ska en person 

därtill känna ansvar inför arbetet. I det fall en individ inte upplever att utförandet av en uppgift beror 

på henne själv – utan har med externa faktorer såsom att slaviskt följa föreskrifter, att individen 

ständigt måste anpassa sig till andras beteende för att göra en uppgift, eller leds av en auktoritär person 

– kommer inte arbetet upplevas som motiverande. Detta visar på vikten av att återkoppla resultatet 

av en uppgift. Sådant som tydlig målsättning, planering och feedback blir därför en väsentlig del av 

motivationsarbetet. 

 

En individ motiveras vidare av att aktivt värdesätta ett visst resultat (Vroom, 1995), för vilket en 

tillräcklig kännedom om uppgiften och en bedömning av dess möjliga resultat krävs. Det förväntade 



 

7 

 

resultatet behöver även tillskrivas ett värde och för att utvecklas och återhämta sig behöver individen 

arbeta aktivt med sina problem. Socialt stöd och aktiviteter är en viktig del i detta då det har visat sig 

att ju mindre socialt stöd en individ har, desto viktigare är aktiviteter som en del av återhämtning 

(Hendryx, Green och Perrins, 2009). Att individen upplever sig ha inflytande över sin situation och 

de aktiviteter som är förknippade med den bidrar till en starkare motivation. Vidare kan motivationen 

uppdelas i inre motivation respektive yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Den inre motivationen 

baserar sig på att en individ anser att uppgiften är intressant och njutbar, samt har en inverkan på 

individens utveckling. Den yttre motivationen baserar sig på yttre påtryckningar och belöningar, 

exempelvis hot om bestraffning, eller priser för en tävling; det vill säga att individen är mindre 

delaktig i hur de motiverande faktorerna utformas. Dessa yttre faktorer kan i de fall de får mycket 

utrymme, minska den mer långsiktigt hållbara inre motivationen. Detta då de kan leda till upplevelsen 

att individen själv inte har någon betydande möjlighet att påverka sin situation (Ryan & Deci, 

2000).  Ett gynnsamt motiverande arbete grundar sig därmed i att använda yttre motiverande metoder 

sparsamt, för att individen ska få möjlighet att känna att denne är såväl delaktig som kompetent. 

Återhämtning i relation till psykisk ohälsa 

Återhämtning är en individuell och livslång process som innebär att en individ går vidare från att vara 

drabbad av en omfattande problematik till ett nytt liv. Detta genom att individen aktivt skapar ett nytt 

förhållningssätt utifrån sina nya och gamla erfarenheter. Dock påverkas möjligheterna till 

återhämtning även av yttre och sociala faktorer. Återhämtning kan vidare delas upp mellan total och 

social återhämtning. Total återhämtning innebär att individen inte har några kvarvarande symtom för 

sin tidigare diagnos, inte tar emot några insatser samt att denne lever ett vanlig socialt liv. Social 

återhämtning innebär att individen kan uppvisa vissa symtom som inte utgör hinder. En del insatser 

kan förekomma, dock inte inom sluten psykiatrisk vård de senaste två åren. Individen bör även leva 

ett vanligt socialt liv (Topor 2004). För att få en mer objektiv bild av återhämtning behöver dock 

insatser, symtom och socialt liv ytterligare problematiseras. När det gäller graden av insatser avgörs 

de även av vad som finns tillgängligt, exempelvis kan en individ hamna i slutenvård trots att detta 

kanske inte är aktuellt, då det inte finns tillgängliga eller passande öppna typer av insatser. Avseende 

symtom så återfinns delar av psykiatriska symtom hos alla människor, och att leva ett vanligt socialt 

liv förutsätter vissa resurser såsom bostad, ekonomi, arbete och/eller studier (Topor 2004). Även de 

sociala aspekterna är en viktig komponent i återhämtningsprocessen (Topor 2001, s. 129). Anthony 

(1993) beskriver återhämtning på följande sätt: 

 
Återhämtning […] är en djup personlig och unik förändringsprocess som omfattar attityder, 

värderingar, känslor, mål och/eller roller. Det är ett sätt att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och 

konstruktivt liv även inom ramen för de begränsningar som sjukdomen skapar. Återhämtning 

innefattar att man utvecklar en ny mening med livet och nya livsmål, samtidigt som man lämnar 

mentalsjukdomens katastrofala effekter bakom sig (Anthony, 1993). 
 

Att professionella bemöter en med respekt, stöd, och en genuin medmänsklighet är relevant för 

återhämtning. Detta kan leda till att mer utrymme lämnas till ömsesidighet i relationen. Tiden är också 

en betydelsefull aspekt i mötet; att personalen har en flexibilitet i förhållande till tidsplaneringen i 

arbetet, exempelvis att utöka tiden när brukaren anses behöva det, kan inverka positivt på 

återhämtningen. Detta innebär att mer vikt läggs vid det personliga mötet mellan personal och brukare 

som en del av den professionella identiteten och har visat sig vara mycket betydelsefullt för brukarna 

då de känner att de bemöts under vanliga och friska omständigheter (Topor, 2001). 

 

Forskning (se t ex Topor, 2001) visar att människor med egen erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa 

som schizofreni understryker vikten av att se det som en pågående process. Som återhämtad vill man 

inte gå tillbaka till det liv som varit tidigare, då detta ledde fram till insjuknandet och en destruktiv 

situation. Den återhämtade individen är en annan människa än tidigare med andra erfarenheter av och 
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kunskap om psykisk sjukdom. Återhämtning är således en högst subjektiv upplevelse som inte kan 

sägas utgöra ett bestämt tillstånd. 

METOD 

I följande avsnitt presenteras den föreliggande uppsatsens val av metod för bearbetning av data. Sedan 

kommer en beskrivning av det utvecklingsprojekt (Hallsbergsprojektet) som den föreliggande 

uppsatsen baserar sig på. Detta i form av en inledande beskrivning, varefter projektets 

datainsamlingsmetod och urval beskrivs. Därefter redogörs för den intervju som genomförts för att 

komplettera projektmaterialet. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens kvalitetsmått och etiska 

överväganden samt tillvägagångssätt för litteraturanskaffning och källkritik. 

Val av metod för uppsatsen 
Med tanke på att föreliggande studies syfte är att undersöka människors beskrivning av fenomen som 

de ställts inför i arbetet inom en verksamhet, är en fördjupad förståelse för dessa beskrivningar 

relevant. Med anledning av detta har ett kvalitativt tillvägagångssätt ansetts vara det mest passande 

för att genomföra föreliggande studie. Enligt ett kvalitativt forskningsförfarande försöker forskaren 

se vad som ligger bakom människors tolkning av ett avgränsat fenomen, för att på så vis skapa en 

förståelse för deras syn på verkligheten. Dessutom erbjuder den kvalitativa metoden fördelen att 

forskaren kan uppmärksamma hur svaren på undersökningsfrågor ställs och sedermera när följdfrågor 

är nödvändiga (Bryman, 2011). 

Hallsbergsprojektet 
Denna studie baserar sig främst på det utvecklingsprojekt i samarbete mellan Örebro universitet och 

Hallsbergs kommun som tidigare omnämnts. Projektet leds av två forskare på Örebro universitet och 

löper under två års tid, från 2015 till 2017. I projektet identifieras och kartläggs det pedagogiska 

innehållet i de aktiviteter och metoder som ligger till grund för arbetet inom förvaltningen. Det 

övergripande målet är att främja brukarens livskvalitet och utveckling genom att upprätta en teoretisk 

och forskningsmässig koppling i de metoder som används. 

 

Datainsamlingsmetod och urval 
Den datainsamling som skett inom ramen för projektet har genomförts med hjälp av semi-

strukturerade projektmöten. Fem projektmöten utfördes. Projektdeltagarna har utifrån respektive 

enhet fått dela upp sig gruppvis. De har fått en bestämd tid att diskutera de frågor som varit aktuella 

för varje möte. Ett antal frågor har fungerat som utgångspunkt för varje möte, och de har inriktats 

mot olika teman enligt följande ordning: 

 

 Projektmöte 1 – inventera samtliga aktiviteter på de olika enheterna. Här inventerades 

aktiviteterna i verksamheten och om det fanns någon pedagogisk grundtanke och i så fall 

vilken. 

 

 Projektmöte 2 – inventering av metod, samt metodöverlapp i verksamheten. Detta möte 

inriktade sig på att inventera verksamheternas respektive metoder och hur dessa används i 

arbetet. 

 

 Projektmöte 3 – SWOT-analys. Här kartlades styrkor och svagheter i organisationen med 

hjälp av en så kallad SWOT-analys1. De områden som analyserades i projektet var: 

                                                 
1 Detta är ett planeringshjälpmedel som används för att kartlägga organisationers styrkor (Strengths), svagheter 

(Weaknesses), möjligheter (Oppurtunities) och hot (Threats). 
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”organisation”, ”sätt att organisera aktiviteter, inklusive samt exklusive metod och 

utbildning”, ”intern och extern samverkan”. Dessa ordnades i en fyrfältstabell som ger 

möjlighet till en översikt av hur de olika områdena förhåller sig till varandra. 

 

 Projektmöte 4 – hur ser en dag ut relaterat till olika aktiviteter. I och med detta möte 

undersöktes hur resurser och aktiviteter disponeras över en hel dag, hur specifika samt 

generella aktiviteter hanteras, samt utveckling av aktiviteter samt önskemål. 

 

 Projektmöte 5 – utvärdering samt planering. Här diskuterades och utvärderades vad som gjorts 

under den gångna projekttiden, samt vilken inriktning projektet bör ha framåt i tiden.  

 

Hallbergsprojektets nyckelpersoner valdes ut av institutionsledningen för att få en bred representation 

från tre olika nivåer i organisationen; områdeschef, enhetschefer samt representanter från 

socialpsykiatrin och olika gruppboenden. 

Intervju 
Inför föreliggande uppsats genomfördes en intervju med två av Hallsbergs socialpsykiatris 

medarbetare som arbetar med boendestöd. Denna genomfördes för att komplettera det material som 

redan fanns inom Hallsbergsprojektet. En tid hade dessutom gått sedan projektmaterialet hade 

inhämtats och intervjun gav således möjlighet att belysa eventuella nya tankar som framkommit. Den 

intervjuform som användes var semi-strukturerad intervju, vilket innebar att en intervjuguide 

utformades med öppna frågor. Detta för att det är ett sätt att få respondenterna att börja reflektera 

samt för att undvika att påverka svaren. Detta underlättar i sin tur forskarens möjlighet att få en 

bredare förståelse för den intervjuades tankar och upplevelser En fördel med semistrukturerade 

intervjun är att respondenterna har goda möjligheter att fråga efter förtydliganden i det fall de 

upplever något som oklart (Bryman, 2011). En intervjuguide utformades med inspiration från ett antal 

frågor som Topor (2004) tagit fram. Dessa frågor har sin utgångspunkt i vilket utrymme som ges för 

brukares erfarenhet avseende vad som är viktigt i återhämtningsprocessen. De berör vidare olika 

områden såsom professionellas tillgänglighet, kompetens, och vilken plats brukare får i bestämmelser 

som rör verksamheten. Intervjuguiden delades upp i teman utifrån dels de tidigare nämnda frågorna, 

dels den föreliggande uppsatsens syfte och frågeställningar. Områdena belyste intervjupersonernas 

bakgrund, arbetets målsättning, personalfrågor respektive brukarfrågor (se bilaga 1).  

 

Urval 
Uppsatsens urval gjordes med hänsyn till att det inom ramen för Hallsbergsprojektet redan fanns 

intervjupersoner som kunde tänkas vara intresserade. Urvalet är således baserat på ett 

bekvämlighetsurval där intervjupersoner väljs ut efter bekvämlighet och tillgänglighet (Bryman, 

2011). Sett till uppsatsens syfte föll valet på de två personer från förvaltningens socialpsykiatriska 

verksamhet som ingått i projektet från start. 

 

Databearbetning och analysmetod 
Uppsatsens empiri består som tidigare nämnts främst av det färdiga projektmaterialet, men också av 

ett kompletterande intervjumaterial inhämtat av författarna. Bägge dessa datamaterial är av kvalitativ 

karaktär och har bearbetats utifrån en kvalitativ ansats. Hallsbergsprojektet innehåller forskning på 

flera områden inom förvaltningen för funktionshindrade, dock har enbart det material som tagits fram 

från en socialpsykiatrisk verksamhet använts. 

 

Intervjun genomfördes i ett avskilt rum under 45 minuter med två respondenter samtidigt och spelades 

in för att senare transkriberas. Inspelningen samt transkriberingen ger flera fördelar: analysen 

underlättas då det ger en klar översikt av materialet och möjlighet att organisera vad som sagts. Det 

är även ett tidseffektivt sätt att behandla ett material, och ger möjlighet att gå igenom materialet flera 
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gånger, vilket vidare stärker objektiviteten och möjligheten till fördjupning (Bryman, 2011). En 

helhets- och delanalys har sedan gjorts av det samlade materialet vilket innebär att detta först har 

granskats utifrån sitt övergripande sammanhang, i det här fallet en socialpsykiatrisk kontext med 

inriktning på organisering och arbetssätt. I delanalysen har viktiga delar av materialet lyfts fram och 

kategoriserats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar (Holme & Solvang, 1997). Ett antal 

gemensamma teman och subteman framträdde och bidrog till att strukturera informationen, 

exempelvis: organisering, uppdrag, arbetssätt, målsättning, sociala insatser, praktiska insatser, 

individ- samt gruppinriktade insatser. Dessa teman har reducerats till de teman som syns i det 

kommande resultatet: verksamhetens organisering samt uppdrag; arbetssätt, aktiviteter och 

målsättning; hinder och utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

 

Etiska överväganden  
De fyra grundläggande forskningsetiska principerna: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet har beaktats i samband med intervjun. Informations- och samtyckeskravet 

tillgodosågs i samband med att respondenterna tillfrågades om att medverka i intervjun samt delgavs 

information om arbetets syfte. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till då respondenternas namn och 

aktuella arbetsplats inte nämndes i texten. Respondenterna informerades om att ljudfilerna samt det 

transkriberade materialet endast var till författarnas förfogande vilket är i linje med nyttjandekravet. 

De informerades vidare om att de hade rätt att avbryta intervjun närhelst de ville (Vetenskapsrådet, 

2002). En etisk fråga som kan anses aktuell i föreliggande studie rör legitimiteten i respondenternas 

svar sett till det faktum att de är anställda under och således representerar en viss verksamhet. Det är 

troligt och naturligt att de svarat utifrån en känsla av lojalitet gentemot sin verksamhet, vilket kan 

tänkas ha påverkat deras svar under intervjun, exempelvis att utelämna viss kritik. Även den så 

kallade intervjuareffekten kan ha påverkat svaren (Bryman, 2012). Samtidigt är det möjligt att egna 

tolkningar och slutsatser har gjorts i samband med att materialet analyserats, vilket kan ha resulterat 

i att vår uppfattning inte stämmer överens med respondenternas uppfattning om vad de vill förmedla. 

Kvalitetsmått – äkthet och trovärdighet  
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är kriterier som används för att bedöma studiers kvalitet. 

De två första begreppen berör en studies mätning, medan det senare innebär att ett resultat ska kunna 

överföras till ett större sammanhang. Dock har dessa främst tagits fram med kvantitativ forskning i 

åtanke, vars utgångspunkt är att verkligheten är objektivt mätbar. Kvalitativa undersökningar 

innefattar istället sociala och subjektiva företeelser som i hög grad är föränderliga, vilket för med sig 

att verkligheten kan förstås på flera sätt. Andra kriterier blir således nödvändiga, nämligen äkthet 

respektive trovärdighet.  Äkthetskriteriet innebär att undersökningen ger en sann och rättvis bild av 

dess populations åsikter och en bättre förståelse för situationen (Bryman, 2011). Uppsatsens syfte – 

att skapa en fördjupad förståelse för en verksamhets arbetssätt och utvecklingsmöjligheter – har 

utformats med förhoppningen att den kan fungera som ett underlag för reflektion och utveckling. För 

att lyfta fram resultatet på ett sätt som ligger så nära populationens verklighet som möjligt, redovisas 

personalens uppfattningar dels genom sammanställd text, dels genom citat.  

 

Trovärdighet är vidare uppdelat i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitligheten ställer krav på att forskningen utförts enligt de 

regler som finns samt att den verklighet som beskrivs stämmer överens med berörda personers 

uppfattning. Detta eftersträvas i föreliggande studie dels genom att den utförs i enlighet med de 

forskningsetiska riktlinjerna (se avsnitt om etiska överväganden) samt att den berörda verksamheten 

får möjlighet att ta del av materialet. Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras på liknande 

kontexter. Detta genom att redogörelsen är så djup och uttömmande som möjligt (Bryman, 2011). I 

föreliggande uppsats eftersträvas detta med hjälp av en så detaljerad beskrivning av resultatet som 

möjligt. Pålitlighetskravet innebär att alla steg i forskningsprocessen beskrivs så detaljerat som 

möjligt, medan möjligheten att styrka och konfirmera innebär att det ska framgå att forskaren inte 
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låtit personliga värderingar påverka forskningens inriktning (Bryman, 2011). Detta uppfylls genom 

att uppsatsens tillvägagångssätt beskrivs så detaljerat som möjligt i ett metodavsnitt, och med hjälp 

av en analys grundad i vedertagna metoder genomförs en djupgående bearbetning och analys av 

materialet. Uppsatsen bedöms och diskuteras fortlöpande med handledare vilket ger en möjlighet att 

reflektera kring hur de egna värderingarnas eventuellt inverkar på arbetet.  

Litteraturanskaffning och källkritik 
Den litteratur i form av vetenskapliga artiklar som använts i föreliggande studie har främst tagits fram 

med hjälp av sökmotorn Summon, med inställningen att inkludera artiklar som är vetenskapligt 

granskade samt i fulltext. Sökord som användes var: recovery, rehabilitation, mental illness, mental 

disorder, well-being, psychiatr*, social psychiatry, social support, method*, treatment, intervention, 

activity, motivation*, Sweden, Scandinavia, socialpsykiatri, återhämtning. För att avgränsa resultatet 

kombinerades sökorden i olika ordning. Avgränsningar gjordes även med hjälp av i förväg uppsatta 

inklusions- och exklusionskriterier med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar. För att 

forskningen skulle vara aktuell exkluderades artiklar före år 2000, med undantag för de som ansetts 

vara centrala för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Utifrån dessa kriterier valdes 11 artiklar ut, 

vilka även gav referenser till ytterligare intressanta artiklar. Primärkällor har vidare använts i största 

möjliga mån. Materialet har granskats kritiskt då detta är grundläggande för att säkra kvaliteten och 

bedöma om det som presenteras är välgrundat och hållbart (Bryman, 2011). Hänsyn till detta tas även 

genom att låta sökmotorn välja ut vetenskapligt granskade källor. 

RESULTAT OCH ANALYS 

I det följande avsnittet presenteras och analyseras uppsatsens resultat. För att skilja materialen åt 

refereras citaten med “Projektdata” respektive “IP1”, “IP2” för de två personer som ingick i intervjun. 

Redogörelsen är vidare ordnad enligt följande teman: “Verksamhetens organisering samt uppdrag”, 

“Arbetssätt, aktiviteter och målsättning”, samt “Hinder och utvecklingsmöjligheter”. För de två 

första temana används både projekt- och intervjumaterialet. Vidare används den SWOT-analys2
 som 

genomfördes i Hallsbergsprojektet för att redovisa det tredje och sista temat. Under varje tema 

redovisas först resultatet, vilket därefter analyseras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. 

Verksamhetens organisering samt uppdrag 

Den aktuella verksamheten är en kommunal socialpsykiatrisk verksamhet och ingår således i den 

kommunala förvaltningen för funktionshindrade. Verksamheten tillhandahåller boendestöd för 

individer med psykisk funktionsnedsättning, som aktualiseras genom kommunala biståndsbeslut 

utförda av biståndshandläggare inom socialtjänsten. Stödet som erbjuds riktar in sig på en målgrupp 

från 18 år och uppåt. Verksamhetens personal tycks ha relativt lång arbetslivserfarenhet och relevant 

utbildning. Verksamheten har dessutom genomgått en del förändringar. Intervjupersonerna har varit 

inom verksamheten i runt 10 respektive 20 år, varav en av intervjupersonerna även har jobbat inom 

landstingspsykiatri. De har bägge en grundutbildning till skötare som sedan har validerats inom 

socialpsykiatrin. De är anställda som skötare, men arbetar under titeln boendestödjare. Dock menar 

de att det enda som skiljer dessa två anställningar åt är den nya yrkestiteln. Benämningen på 

verksamheten ändrades tidigare, från kommunpsykiatri till socialpsykiatri. Att verksamheten har 

förändrats och även yrkestiteln tydliggörs i följande citat: 

 

                                                 
2 Se Hallsbergsprojektets datainsamlingsmetod och urval, s. 8. 
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Jag tänker att det är beroende på att det har förändrats [...] på nåt sätt – våran verksamhet bara [...] sen 

det blev socialpsykiatri [...]. Det hette det ju inte tidigare, det här är ju nåt som har blivit nytt i hela 

landet. Vi var kommunpsykiatrin och då var det bara skötare. (IP1) 

 

Det huvudsakliga uppdraget personalen anser sig ha är att arbeta individanpassat med fokus på 

utveckling, och mot att brukarna ska bli så självständiga som möjligt. Detta är något som framgår i 

de biståndsbeslut som ligger till grund för insatserna. Uppdraget bryts ner i nåbara mål och 

individanpassas i en genomförandeplan. Huruvida det innebär att brukaren blir helt självständig är 

något som de beskriver som individuellt. Det är dock viktigt att fokusera på att brukaren själv ska 

vara huvudpersonen i sitt liv och inte personalen. Intervjupersonerna beskriver det på följande sätt: 

 
För de allra flesta beslut vi får, så står det ju som övergripande mål att [...] leva ett så självständigt liv 

som möjligt. Sen är det ju så att vissa kan troligen inte bli helt självgående och självständiga, men vi 

ska bevara det funktionella i allra högsta grad. – Ja, så vi ska ju jobba med händerna på ryggen. (IP2) 
 

I uppdraget ingår dock även annat som kan brytas ner i förhållningssätt och handlingar i arbetet. 

Intervjupersonerna nämner att det inledningsvis är viktigt att personal och brukare lär känna varandra 

för att på så vis direkt samla in information om vad brukarna vill, behöver och anser är viktigt. En del 

i detta är även att få brukarna att känna ett eget värde. Efter denna inledande fas, när personal och 

brukare har bekantat sig med varandra, beskriver intervjupersonerna att det för dem framkommer 

något mer än vad som står skrivet i biståndsbesluten, något de uttrycker på följande sätt: 

 
[…] då märker vi att det kanske är så mycket mer också. Det är inte bara det här få strukturen på hur 

man diskar, hur man städar, hur man tvättar och så. Utan det kan vara så mycket mer. Och där gäller 

det ju också att hela tiden lyssna och känna in så, för att man kan ju – vi får ju många många gånger 

möjligheten att hjälpa personen till lite annan hjälp också, eller stöd, som kanske inte vi ger, men som 

vi kan förmedla, eller tipsa om. (IP1) 

 

Intervjupersonerna nämner exempel på detta att lyssna in, som exempelvis en brukare som enligt 

biståndsbeslutet endast ville ha ytliga insatser i fråga om struktur, men det upplevdes som svårt att 

motivera brukaren till detta.  Det visade sig att hen hade svår fysisk smärta varför detta behövde lösas 

och kontakt med sjukvård behövde förmedlas innan man kunde inleda arbetet med igångsättning i 

hemmet. Även ekonomin ingår som en del i det övergripande uppdraget att arbeta mot 

självständighet. Här handlar det bland annat om att en person – så kallad God man – utses till ansvarig 

att stötta i att betala räkningar, men även skuldsanering, vilket ett speciellt personligt ombud kan vara 

behjälplig med. Enligt intervjupersonerna ingår det för ordinarie personal även att arbeta med den 

ångest som exempelvis ekonomiska problem skapar, genom att stötta, hjälpa, inspirera och trösta. 

 

Något som kan ses i intervjupersonernas beskrivning av sitt uppdrag är att övergången till en mer 

samhällsnära och individcentrerad psykiatri måste ses som en lång process snarare än ett uppfyllt 

tillstånd. Topor (1993) nämner avinstitutionaliseringen som ett huvudsakligt syfte i denna övergång, 

från slutenvård till öppenvård och socialpsykiatri. Grundtanken med psykiatrireformens 

avinstitutionalisering var att minska klyftan mellan intagna och övriga befolkningen genom att 

förflytta den psykiatriska vården närmare samhället (Topor, 1993). Att intervjupersonerna är 

anställda som “skötare” med yrkestiteln “boendestödjare” kan ses som ett led i denna övergång. Att 

titeln skötare finns kvar kan dock även tolkas som att verksamheten inte helt har gått över i den nya 

psykiatrin. Namnbytet från kommunpsykiatri till socialpsykiatri som anses ligga till grund för bytet 

av yrkestitel tyder även på att förändringar har gjorts på en mer övergripande organisatorisk nivå.  

 

Tillvaratagandet av rådande förmågor samt främjandet av möjligheterna till utveckling är ännu ett 

tecken på att personalen anammar ett individcentrerat arbetssätt. Detta stämmer vidare väl överens 

med Topors (1993) definition av ett arbete utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv, som något som 
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handlar om att praktiskt tillrättalägga en hållbar vardag utifrån brukarens förmågor  inriktat på 

områden som aktivitet, sociala nätverk samt boendeomsorg. En mer djupgående målsättning med 

arbetet som boendestödjare blir i själva verket att bidra med verktyg till brukaren för att denne ska 

kunna arbeta mot självständighet. Sammantaget kan intervjupersonernas redogörelse för sitt uppdrag 

och verksamhetens organisering ses som tecken på att verksamheten har landat mer i den nya tidens 

psykiatri och därmed att arbetssätten ligger i linje med detta. 

Arbetssätt, aktiviteter och målsättning  

Personalen arbetar med ett antal olika aktiviteter och arbetssätt, både grupp- och individbaserat. Detta 

omfattar insatser i och utanför hemmet, schemaläggning, mat och fika. De gruppaktiviteter som 

erbjuds består av öppna grupper såsom Öppet hus med matlagning och möjlighet att umgås utanför 

hemmet. De utgörs även av slutna grupper såsom killgrupp, tjejgrupp samt en musikgrupp. 

Musikgruppen leds dock av en extern cirkelledare. Specifika metoder belyses även såsom Ett 

självständigt liv (ESL) och Integrerad psykiatri (IP). Dessa är individcentrerade och handlar om att 

se de hinder som uppstått i brukarens liv samt vad som ligger till grund för att dessa hinder har 

uppstått. För att kartlägga hindren är det av intresse att brukaren själv gör en uppskattning av 

respektive hinders svårighetsgrad samt vilka mål och delmål som kan ställas upp utifrån denna 

uppskattning. Nedan följer en beskrivning av hur metoder appliceras i arbetet:  

   

[...] görs tillsammans med personens faddrar (kontaktpersoner) och finns nedskriven i 

genomförandeplanen där all involverad personal får information [...] metoden är individuellt utformad 

[...] Alltså ingen generell metod [...] Det är ingen metod som vi arbetar med i personalgruppen, utan 

med brukaren [...] Alla gör inte lika. Det ska inte vara ett problem då alla ska göra lika eftersom det 

står i genomförandeplanen.  (Projektdata) 

 

Intervjupersonerna nämner att det finns tillfällen då det är svårt för brukaren att komma igång med 

sina sysslor varvid personalen ägnar sig åt aktiv stöttning i de insatser som ska utföras. Detta görs 

dels med ett syfte att främja en gemenskap men främst som metodik för att finna brukarens 

motivation. En beskrivning på detta är att arbetsmomenten delas upp i mindre hanterbara delar och 

delas upp mellan brukare samt personal. Det framgår att personalen använder sig av en flexibilitet 

och följsamhet i arbetet. Enskilda insatser består av stödinsatser i hemmet och kan exempelvis 

innefatta att sköta basal hygien, matlagning, städning, och diskning. I och med dessa insatser försöker 

personalen så långt det är möjligt ge instruktioner kring insatserna. Dock är det inte alltid möjligt att 

enbart instruera. Detta belyses i följande citat: 

 
[...] till exempel om en person har väldigt svårt att diska – den ska ju diska själv – då kan man ju säga 

att ”jamen om du diskar så kan jag skölja”. Bara för att då har de ju en kroppskontakt, men då står man 

ju ändå bredvid dem – man finns där, man stöttar, man pushar, de är inte utlämnade till sig själva, och 

arbetet går ju lite fortare då[...]. (IP2) 

 

Schemaläggning är ett arbetssätt som beskrivs utförligt som en del i att upprätta en vardaglig rutin. 

Schemaläggningen genomförs om behov finns för detta och inriktas på de aktiviteter som utförs hos 

respektive brukare. Tanken är att brukarna ska kunna gå till sina scheman för att se vad de ska göra 

och på så sätt bli mer självständiga. Personalen använder sig av två typer av scheman; ett som är 

strukturerat timma för timma, respektive ett med ”block” för förmiddag, eftermiddag och kväll. 

Arbetet med dessa scheman är även anpassningsbart efter individen. Brukaren väljer först en 

schemaläggning som passar dennes vardag bäst och därefter benas vardagen ut i exempelvis 

aktiviteter, arbete, städning, tvätt och handling. Det finns även möjlighet att bryta ner aktiviteterna i 

ytterligare moment; en person kan vilja städa hela lägenheten vid ett tillfälle med personal medan 

någon annan behöver dela upp städningen i flera olika moment vid olika tillfällen för att orka utföra 

aktiviteten utan personal. Varje tillfälle har en tydlig struktur med en anvisning, såsom hur ett badrum 
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städas. Detta kan tydliggöras med hjälp av bilder eller checklista beroende på vad brukaren svarar 

bäst på. Personalen har som utgångspunkt att enbart stötta brukaren med verbala, text- eller 

bildmässiga instruktioner. Intervjupersonerna påpekar även att de arbetssätt som har blivit utformade 

tillsammans med brukaren ska utvärderas kontinuerligt tillsammans med brukaren. 

 

Insatserna på gruppnivå har som grundtanke dels att främja tillhörigheten till sociala grupper, dels 

träna sociala förmågor såsom att kunna prata med andra individer. Detta kan vara bra både för 

individer som har svårigheter att orientera sig i sociala grupper, exempelvis på grund av normbrytande 

beteende men också för dem som lider av social fobi. Intervjupersonerna nämner att motivationen att 

ingå i sociala grupper är en central del i personalens arbete, exempelvis i den slutna killgrupp som 

finns, eller Öppet hus. Något som framkommer i fråga om Öppet hus-verksamheten är att det sociala 

sammanhanget blir sekundärt. Personalen fungerar även som ett stöd i externa kontakter både direkt 

och indirekt. De är i en del fall ledsagare, såsom vid inköp och besök på vårdcentral. Dessa insatser 

tar vid då brukare inte tar sig iväg självmant. En del behöver även stöd i att förstå den information 

som förmedlas i samband med dessa besök på grund av exempelvis rädsla och panikångest. Den 

indirekta kontaktförmedlingen går exempelvis ut på att tipsa om resurser som finns i samhället. Detta 

illustreras i följande citat: 

 
Vi får ju många gånger möjligheten att hjälpa personen till lite annan hjälp också, eller stöd, som 

kanske inte vi ger, men som vi kan förmedla, eller tipsa om [...] den har fått en kontaktperson och 

kanske enligt SoL den behöver mer kontakter, relationer [...] hjälpa nån ut i nån annan verksamhet 

eller ut och använda sig utav samhället [...] med promenader, komma igång med ett gym eller röra sig. 

(IP1) 

 

En övergripande målsättning är att vardagliga rutiner ska upprättas för brukarna och att de ska återfå 

förmågor med hjälp av kunskap om sådant som ingår i den vardagliga livsföringen. I målsättningen 

ingår även att inkludera brukaren i dennes egna insatser, rutiner och önskemål. Intervjupersonerna 

uttrycker att det är viktigt att inkludera brukarna i planeringen runt insatser. I vissa fall, såsom vid 

matplanering, anser man att personalen behöver gå in och planera då det annars blir väldigt 

enformigt/enkelspårigt. Intervjupersonerna menar vidare att det kan vara av värde att inspirera och 

styra in brukarna på nya upplevelser. Vidare kommer det ofta upp att det är viktigt att ta hänsyn till 

att behoven växlar från person till person och att man då måste göra individuella planläggningar. 

Målsättningen i arbetet inom socialpsykiatrin är dock alltid inriktat mot självständighet. 

Verksamhetens huvudsakliga insatser, hembesöken, utgår från de biståndsbeslut dessa får från 

kommunens biståndshandläggare. Utvecklingsmålen i dessa anses generella och liknar varandra. I 

besluten återfinns ofta ett stycke där beslutet motiveras utifrån lagstiftningen i Socialtjänstlagen 

(SOL, SFS 2001:453), det vill säga att individen behöver stöd för att leva ett självständigt liv utan 

boendestöd. Biståndsbeslutet bryts därefter ner till realistiska delmål i genomförandeplanen kring de 

aktiviteter som rör området som det är beslutat om. Personalen stöttar även brukaren att sätta upp mål 

som är nåbara. Vikten av individanpassning när det gäller målsättningen lyfts fram och 

intervjupersonerna uttrycker att man med tiden ser vilken självständighet som kan nås med en 

brukare. I bästa fall kan insatserna avslutas helt, något som dock inte är vanligt. Stödbehoven minskar 

ofta efterhand, men i de flesta fall är socialpsykiatrin på ett eller annat sätt inkopplad.  

 
Med tiden ser man hur stor självständighet man kan nå med klienten och i de bästa fallen kan man 

avsluta helt, men det är inte så jättevanligt att man gör det utan ett visst stöd behöver alltid finnas. Men 

att man kan nå så lång att klienten kommer till vårt Öppet hus som insats är jättebra grad av 

självständighet tycker jag. Det kan vara en aktivitet för att nå målet. Det beror på, alla är individer och 

det finns ingen som har en likadan insats. (Projektdata) 
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Intervjupersonerna talar om att de arbetssätt som används ska vara individanpassade, samt att 

praktiska och sociala insatser är centrala i arbetet med brukare. För att brukarna ska få något utbyte 

av dessa insatser och se dem som meningsfulla är det viktigt att låta brukaren själv få vara delaktig i 

vad stödet ska omfatta. Personalen kan då utifrån denna information göra en kartläggning över vad 

de bör vara behjälpliga med i förhållande till de önskemål samt svårigheter som brukaren har. 

Grundtanken med en socialpsykiatrisk verksamhet är bland annat att den enskilde ska få verktyg och 

stöttning i att kunna ta kontrollen över sitt liv. Detta genom att möjligheterna till att kunna påverka 

de omständigheter som inverkar på ens situation främjas (Topor, 1993). Vidare nämner 

Socialstyrelsen (2009) att god vård innebär att se till den enskildes önskningar och tankar i fråga om 

insatserna. Flexibiliteten i arbetssättet kan tänkas vara viktigt för att kunna anpassa uppgifterna och 

arbeta individcentrerat. Dock kan detta behöva vara avvägt mot en grundstruktur, vilken finns på plats 

med hjälp av exempelvis den schemaläggning som personalen använder sig av. 

 

Andra metoder som personalen använder sig av är integrerad psykiatri (IP), samordnad individuell 

plan (SIP), och en fortbildning inom ett självständigt liv (ESL) har påbörjats. Dessa metoder är dock 

enligt vad resultatet visar något relativt nytt, men kan möjligen ses som en tillgång som kan föra 

verksamheten mot ett mer evidensbaserat arbete. I nuläget används dessa metoder inte i någon större 

utsträckning, vilket möjligen kan grunda sig i bristfällig kunskap om dess implementering och att det 

blir svårt att starta upp det aktiva arbetet kring dem. Personalen nämner dock att de ställer sig positiva 

till tanken med dessa metoder att främja brukaren och dennes önskemål. Vroom (1995) beskriver att 

för att prestationer i vardagen ska verka meningsfulla för den enskilde är det viktigt att denne ser sig 

själv som delaktig i konstruktionen av det tillvägagångssätt som ska användas, vilket i sin tur leder 

till upplevelsen av att bidra till lösningen av en uppgift. Ännu en viktig motiverande faktor är 

feedback, vilket ger individen verktyg att skapa sig en tydligare bild av sina egna prestationer och 

utvecklingsområden. 

 

I intervjumaterialet framstår struktur som något centralt i personalens arbetssätt som en del i att 

tillgodose den enskildes praktiska trygghetsmässiga behov. I de praktiska insatserna ingår bland annat 

stöttning i städning och matlagning, men även att vid behov dela upp detta i mindre delmoment. Detta 

kan ses som ett sätt att arbeta med tillfredsställelsen av de trygghetsfrämjande behoven, då dessa 

innefattar att skapa en struktur genom sådant som regler, rutiner och frihet från ångest och kaos 

(Maslow, 1987). Feedback kan vidare ses som en väsentlig del av såväl uppdelningen av momenten, 

men även på övergripande nivå när insatserna utvärderas. I empirin nämns även att insatser kan 

schemaläggas i förhållande till hur, samt när de ska göras. Delaktigheten blir på så sätt en tydlig 

komponent i detta då utformningen av schemaläggningen i största möjliga grad anpassas till brukaren 

och dennes önskningar. Att arbeta mot att tillfredsställa behovet av trygghet i form av struktur och 

rutiner, med en grundsyn att brukarna är delaktiga och kompetenta, gynnar sannolikt brukarnas 

utvecklings- och återhämtningsmöjligheter. Chanserna att aktiviteterna upplevs som meningsfulla 

och motiverande ökar, och upplevelsen av oordning och kaos minskar. 

 

De insatser som ingår i arbetssättet genomsyras även av sociala aspekter som inriktas bland annat 

mot brukares svårigheter avseende social interaktion och att kunna känna trygghet i sociala 

sammanhang. Som nämns inom anknytningsteorin kan en otrygghet som kommer till uttryck i 

interaktion med andra tyda på en otrygg anknytning tidigt i livet, där samspelet mellan en förälder 

och barnet varit dysfunktionellt (Broberg, m.fl., 2006). Det kan då vara viktigt i sin professionella 

roll att ha detta i sin vetskap för att undvika att pressa brukare som i själva verket kanske inte vet hur 

en normal relation byggs på grund av bristfälligheter långt tillbaka i tiden. Vidare lyftes det fram att 

personalens relation till brukarna är väsentlig för att få en så fullständig bild som möjligt av de 

problem brukaren har i förhållande till att tillfredsställa sina sociala behov. När det kommer till 

förmågor som rör relationsbyggande och etablerandet av ett nätverk beskriver Elias och Scotson 

(1999) hur olikheter mellan grupper förstärks som en del i en övergripande social 

kategoriseringsprocess. En utomstående grupp utan resurser, som exempelvis kännedom om vilka 
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normer som råder, riskerar att hamna i en utsatt position genom att mindre omfattande tecken på 

avvikande beteenden får prägla hela deras identitet. Personal kan med fördel lägga sin ”naturliga 

maktposition” åt sidan för att lättare vinna tilliten hos brukare och stötta brukaren i att etablera ett 

gynnsamt nätverk. Aktiviteterna som erbjuds inom verksamheten innehåller i de flesta fall även en 

social komponent, exempelvis det som involverar direkta, sociala möten, såsom hembesök, möten 

med andra instanser och de olika gruppaktiviteter som verksamheten tillhandahåller, exempelvis 

Öppet hus. Trots att det inte är något som beskrivs uttryckligen i empirin har sannolikt hembesöken, 

som utgör den huvudsakliga delen av insatserna, även en viss positiv social inverkan. Forskning visar 

att ömsesidigheten i mötena, mellan personal och brukare, är en viktig del som bidrar till 

återhämtning. Denna är möjligtvis inte lika tydlig för personalen, men kan för brukarna innebära en 

av de mest avgörande positiva effekterna i boendestödet (Schön 2009; Topor 2001). 

 

Andra forum där social kontakt uppvisas är möten med exempelvis tandvård och sjukvård. I dessa 

situationer beskriver intervjupersonerna att de blir kontaktförmedlare och vägledare. En anledning 

till att brukarna stöttas i kontakter med samhällsinstanser är att brukarna har svårt att ta till sig 

information. De sociala insatserna framträder i och med detta på två skilda sätt: å ena sidan fokuserar 

man på möjligheter, å den andra beskrivs brukaren som oförmögen. Brukaren sätts i ett sammanhang 

där denne är beroende av insatserna, vilket i sin tur riskerar att bidra till att sjukdomsidentiteten 

vidmakthålls (Scheff, 1999). Det framkommer i empirin att personalen i vissa fall inte har så stora 

möjligheter att direkt tillgodose de sociala behoven hos den enskilde. Exempelvis i form av 

fritidsaktiviteter, är något som ligger på en extern kontaktpersons ansvar. Ett forum som dock belyses 

i resultatet som en social mötespunkt är personalens öppna verksamheter, som exempelvis Öppet hus. 

De sociala aspekterna fyller ett grundläggande och motivationsmässigt behov; att vara en del i en 

gemenskap/grupp där individen exempelvis kan få bekräftelse och feedback på sina handlingar och 

känna sig värdefull som människa (Maslow, 1987; Hackman & Oldham 1980). Det kan utifrån detta 

tänkas vara centralt att personalen kan vägleda brukare till gynnsamt relationsbyggande samt att träna 

social interaktion med brukaren, exempelvis vid hembesöken. Vidare, i det fall en individ visar sig 

ha relationer som bygger på instabilitet, kan detta grunda sig på relationer till betydelsefulla andra, 

som etablerats under individens barndom  (Broberg, m.fl., 2006). Detta kan också vara en viktig del 

att som personal ta i beaktan i arbetet kring att etablera kontakter kring brukare. 

 

Målsättningen med insatserna innefattar att personalen tillsammans med brukaren arbetar mot ett så 

självständigt liv som möjligt. Ett självständigt liv anses dock sällan vara realistiskt vilket 

framkommer exempelvis i att det faktum att en del brukare kommer till de sociala grupperna anses 

vara en tillräcklig grad av återhämtning. För att uppnå en trygghet i sin situation och att vidare kunna 

rikta in sig på praktiska och sociala områden, krävs först att den enskilde får möjlighet att 

tillfredsställa sina fysiologiska behov. I det fall brister finns vad gäller dessa grundläggande 

fysiologiska behov, finns ingen möjlighet att arbeta med andra centrala delar som exempelvis 

praktiska samt sociala färdigheter (Maslow, 1987). Med hjälp av denna förklaringsmodell kan vi se 

att det som nämns i materialet innebär att motivationsarbetet fungerar genom att fokus först och 

främst hamnar på de fysiologiska behoven, exempelvis matintag, basal hygien samt sömn. När den 

delen fungerar kan personalen starta upp arbetet med nästa del som rör bland annat praktiska och 

sociala färdigheter. Här kan utförandet av de praktiska och sociala handlingarna tänkas bidra till 

känslan av en inre struktur, och upplevelsen av att kunna hantera och klara av de sysslor som behövs 

för att exempelvis få ordning i sitt hem blir även en yttre motiverande faktor (se Ryan & Deci, 2000). 

I empirin framkommer att det i arbetet som boendestödjare är viktigt att skapa en struktur, men även 

att arbetet för att den enskilde själv ska få tillbaka sina förmågor utifrån sitt eget handlande är centralt. 

Detta sätter arbetssättet i ett sammanhang som understryker relevansen för personal dels att vara 

medvetna om dessa sorterande tankesätt, dels att lyfta fram brukarnas positiva och friska egenskaper. 

Strukturen i brukarnas vardag är ett område som är i fokus i de aktiviteter som genomsyrar 

verksamheten. Även självständigheten framträder tydligt som en målsättning, i att denna uttrycks 

direkt av intervjupersonerna, men även i vilka aktiviteter som är en del av insatserna och hur de utförs. 
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Sammantaget ger den fokus på struktur som återfinns i arbetssättet möjlighet för både personal och 

brukare att arbeta vidare mot mer komplexa områden såsom närhet och självförverkligande, som del 

i att etablera en dräglig livssituation. 
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Hinder och utvecklingsmöjligheter i arbetet  

I Hallsbergsprojektet gjordes en SWOT-analys som belyste hur verksamhetens såg på sina styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. För att tydliggöra detta redovisas en sammanfattad tabell av 

resultatet. 

 

 

 

 

Styrkor 

- Verksamheten har en polariserad målgrupp då de får in nya 

brukare. Detta innebär att målgruppen både växer och blir yngre. 

- Personalen får mer utbildning i dokumentationsfärdigheter och 

mycket fritt och flexibelt arbete 

- Personalen tar upp nya idéer på fasta möten en gång per vecka 

då även handledning ingår. 

- Brukarråd finns för brukarnas möjligheter att göra sig hörda.  

- Den vardagliga sysselsättning med specialutformade 

arbetsplatser med fasta rutiner, som kan leda till ett arbete. 

Utformningen ska möjliggöra för brukarna att bli mer delaktiga i 

samhället genom rutiner såsom ledighet och semester. Scheman 

utanför sysselsättningen är också något som ska bidra till detta. 

- Samordnad individuell plan (SIP) individuell plan (IP), Ett 

självständigt liv (ESL), bidrar till fokus på brukarens önskemål.  

Svagheter 

- Bristfälliga lokaler på grund av personal- och brukartillväxten 

- Då åldersspannet är stort är det svårt att planera in aktiviteter för att 

tillfredsställa alla, det blir mycket individuell planering som tar tid.  

- Användandet av sina egna kläder i miljöer som man möts av hemma 

hos vissa brukare. I och med att det är smutsigt är risken att kläderna blir 

förstörda samt hälsoskadligt. 

- Personalgruppens storlek anses hämmande under möten då många vill 

engagera sig samtidigt och en vettig struktur för mötesordningen saknas. 

-  De krav som sysselsättningen för med sig, i kombination med att 

brukarna inte är medvetna om sina begränsningar, kan dock leda till att 

de sjukskriver sig. Detta kan innebära ett nederlag för dem och att de 

inte kommer igen. Personalen tenderar i sin tur att vara 

överbeskyddande och låter brukare sjukskriva sig utan någon direkt 

åtgärd. 

- Det är för få ärenden som avslutas. 

- Det finns en klyfta mellan landsting, som utgår från diagnosen och 

socialpsykiatri, som ser till den vardagliga livsföringen. Detta försvårar 

arbetet med SIP. 

- IP förutsätter ett likvärdigt engagemang mellan personal och brukare, 

samt innebär denna metod visst pappersarbete. Detta är ibland svårt att 

få till. Det finns heller inget datasystem på plats där de kan sköta 

uppföljningar av metoderna. 

- Synen på vad brukarna ska klara av stämmer inte med verkligheten, 

exempelvis klarar de inte att ta sina mediciner. Ansvaret för detta ligger 

utanför socialpsykiatrin, på landstinget, vilket innebär att de inte kan 

göra något direkt om det inte fungerar. 

Möjligheter 

- Personalstyrkan arbetar mer kvällar och helger för att nå de 

yngre brukarna har andra önskemål samt efterfrågar därmed 

senare hembesök 

- Handledningen bidrar till att de lär sig att lyssna till varandra i 

personalgruppen och att låta de beslut som tas upp mogna istället 

för att verkställas innan de har begrundats 

- En del brukare upptäcker nya färdigheter, vilket stärker dem i 

samband med sysselsättningen. 

- Intentionerna med SIP och IP anses goda; att brukarna ska bli 

mer delaktiga i utformningen av insatser. I relationerna fungerar 

personalen som rollmodeller för brukarna. 

 

 

Hot 

- En osäkerhet kring hur de ska bemöta de yngre brukarna gällande 

aktiviteter, då personalen är äldre. 

- Det finns brister avseende verksamhetens logistik och dess planering, 

då den brukargrupp som ska besökas är utspridd geografiskt sett. 

- Larmsystem kopplat direkt till SOS, som är tänkt till situationer då 

personalen utsätts för hot och våld.  

- Personalen åker ibland själva till brukare. För att förebygga 

våldssituationer så har ledningen bestämt att personalen så långt det är 

möjligt avstå från att utföra insatser om situationen verkar hotfull. 

- Personalen kan få kritik av allmänheten runt de hus som brukarna bor i, 

då civila inte alltid har inblick i att personalen inte har ansvaret över 

brukare då de har egna kontrakt till sina lägenheter. 

- En svårighet i att planera aktiviteterna anses vara att komma på något 

som passar alla, och att detta även behöver förklaras för brukarna när en 

specifik aktivitet inte passar vilket kan ge negativa reaktioner. 

- Det omgivande samhällets snabba förändringstakt innebär att brukarna 

känner sig utanför 

- Dokumentationen anses ta tid och leda till stress på grund av det tätt 

planerade schemat av hembesök till brukare 

- Vem som ansvarar för brukarnas ekonomi är också något som upplevs 

problematiskt. 

- Risken finns i arbetet med SIP och IP att relationen mellan brukare och 

personal får en alltför personlig prägel. Detta kan innebära att personalen 

ses mer som någon som ingår i det privata nätverket än som en 

yrkesutövare. 
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Personalen talar om att brukargruppen växer samt att det börjar komma in yngre vilket ses som en 

styrka sett till att personalgruppen blivit större. Detta leder samtidigt till att lokalerna inte räcker till 

och detta väcker funderingar kring förhållningssätt. En tydlig osäkerhet finns i arbetsgruppen 

avseende hur de yngre brukarnas behov och intressen i fråga om bland annat planering av aktiviteter 

ska bemötas, bland annat då personalen har en högre genomsnittsålder. En del av personalen har dock 

börjat arbeta mer kvällar och helger för att lättare nå de yngre.  Ett steg mot att tillförsäkra en god 

vård innebär att den enskildes önskemål och tankar tas i beaktande, att brukaren är delaktig i den 

planläggning som görs, samt att hänsyn till det mänskliga värdet hos den enskilde tas (Socialstyrelsen, 

2009). Med utgångspunkt i detta framgår att personalen försöker arbeta mot att ta alla brukares 

önskemål i beaktande då de exempelvis ändrat schemaläggningen för att nå de brukare som är yngre. 

Dock kommer de fram att det är svårt att utforma gemensamma aktiviteter efter allas önskemål, vilket 

leder till viss del individuella aktiviteter. Detta anses ta tid och troligen mycket resurser. 

 

Personalen uttrycker vidare att det är svårt att förklara för brukare när en aktivitet inte passar för 

denne och det kan utgöra nederlag för brukaren, då exempelvis en kille inte kan delta i en tjejgrupp.  

Steg fem i kriterierna för god vård handlar om att den vård som erbjuds inte ska styras av etniska 

skillnader utan att alla brukare ska ha möjligheten att ta del av samma vårdinsatserbjudanden 

(Socialstyrelsen, 2009). Det kan möjligen vara så att personalen planerar tjejgruppen baserat på 

stereotyper, då menat sådant som tjejer förväntas vara intresserade av. Killar kan dock vara 

intresserade av det som erbjuds inom tjejgruppen vilket kan uppfattas som ett problem. Dock är en 

av anledningarna till denna uppdelning att det finns förfrågan om en grupp utan det andra könet på 

grund av osäkerhet och fobier.    Även yrkesklädseln lyfts fram, i förhållande till arbetsmiljö och 

hygien. Klädseln anses ha sina brister, framför allt då miljön i en del fall är ohygienisk och innefattar 

en betydande del stöttning i rengöring i hemmet. Detta kan sättas i relation till social kategorisering 

där uteslutandet av en grupp förutsätter att en starkare grupp finns, som fått sin position utifrån 

maktaspekter och resurser såsom sociala kontakter (Elias &  Scotson, 1999). Att personalen bär civila 

kläder i sitt arbete kan förstås som något som kan bidra till att jämna ut maktförhållanden i relationen 

till brukarna, vilket i sin tur ligger i linje med att integrera brukarna i samhället. 

 

Då det finns utrymme att diskutera för- och nackdelar i fråga om förslag till nya insatser, samt att 

insatserna kan tas upp flera gånger och eventuellt omarbetas innan de används i arbetet med brukarna, 

kan personalen sägas ha goda möjligheter att kommunicera och förbereda insatser. Detta innebär stora 

fördelar och ligger i linje med vad Socialstyrelsen (2009) tar upp avseende kompetens och beprövad 

praktik som en väsentlig del av en kvalitetsinriktad vård. Detta är dock sannolikt inte grundat i någon 

explicit evidens, men det faktum att insatserna genomarbetas noga i grupperna och utvecklas genom 

andras synpunkter och erfarenheter innebär en betydlig kvalitetsmässig fördel. En nackdel som lyfts 

fram i fråga om kommunikationen är att gruppen blivit så stor att mötesstrukturen brister och goda 

idéer går förlorade då personalen pratar i munnen på varandra. 

 

För att personalgruppen vidare ska kunna minimera risken för hot- och våld i arbetet är en 

uttömmande översikt över brukarens nuvarande situation nödvändig. Kvaliteten i dokumentationen 

blir därför väsentlig. Detta kan tänkas innefatta praktiska åtgärder, exempelvis att personalen läser 

dokumentation före ett hembesök samt skriver en detaljerad dokumentation efter att besöket är 

genomfört. Dokumentationen omnämns som en väsentlig del i ett arbete med god kvalitet, exempelvis 

för att minimera risken för att den enskilde skadar sig själv eller andra i sin omgivning, varför 

eventuella avvikelser som skett behöver dokumenteras noggrant (jmf Socialstyrelsen, 2009). 

Samtidigt beskrivs dokumentationen som svår att hinna med då personalen behöver prioritera 

hembesöken.  Detta kan tänkas påverka dokumentationens kvalitet negativt; frågan är om det finns 

utrymme för att använda vad den dokumentationsutbildning de fått är tänkt att tillföra. När mycket 

tid går åt till administrativa sysslor som dokumentation kan detta sannolikt innebära både att 

personalen upplever att de inte får göra vad de upplever är meningsfullt, men även att de upplever sig 

sakna kontroll över arbetet, vilket i sin tur kan leda till stress (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 



 

20 

 

& Lundberg, 2006). Sett ur ett motivationsteoretiskt perspektiv är såväl meningsfullhet som att 

behärska arbetsuppgiften något väsentligt (Hackman & Oldham, 1980). Sammantaget riskerar den 

övergripande upplevelsen av planerings- och tidsbrist att leda till lägre grad av motivation, vilket i 

sin tur sannolikt ökar risken för ohälsosam stress. Enligt Socialstyrelsen (2009) ska den vård som 

erbjuds därtill hålla viss kvalitet, samt vara kunskaps- och evidensbaserad. En tillräcklig 

dokumentation som håller hög kvalitet är en väsentlig del av detta. 

DISKUSSION 

Syftet med den föreliggande uppsatsen var att undersöka hur personalen inom Hallsbergs 

socialpsykiatriska enhet arbetar. Detta genom att närmare undersöka vad de har för målsättning i 

arbetet, om det finns någon teoretisk och forskningsmässig förankring i de arbetssätt som används, 

samt vilka eventuella utvecklingsmöjligheter som kan identifieras.  

 

Resultatet visar att verksamheten befinner sig i en process då den fortfarande utvecklas i linje med de 

riktlinjer som förespråkas i den nya psykiatrin (se SOU, 2006). Det vill säga målet med att minska 

klyftan mellan psykiskt funktionshindrade och det omgivande samhället. Som ett led i detta använder 

sig verksamheten av ett individcentrerat arbetssätt och utgår från att tillvarata brukarnas rådande 

förmågor. Vidare framkommer att utformningen av arbetssättet också baseras på brukarens 

önskningar. Detta är en viktig del för att skapa meningsfullhet för brukaren, vilket i sin tur gynnar 

möjligheten till framsteg. Ett specifikt arbetssätt som används är schemaläggning, vilket motverkar 

oordning och kaos och kan ses som ett verktyg för att främja brukarnas förmåga att uppleva trygghet. 

Vidare används det direkta mötet mellan personalen och brukaren som ett verktyg för att brukaren 

ska utveckla förmågan till interaktion. Även ett antal sociala grupper erbjuds, som möjligen ligger till 

grund för social färdighetsträning. Dessa två typer av sociala insatser kan tänkas främja brukaren på 

olika områden, dels den direkta relationen, dels relationer på gruppnivå.  Vidare erbjuds vardaglig 

sysselsättning, vilket möjligen främjar brukarens självtillit och förmåga till ansvarstagande. Möjligen 

kan den här typen av aktivering resultera i att brukaren upplever sig produktiv och därmed stärker sitt 

eget värde i ett större sammanhang, samt att andra ser dennes värde. 

  

Resultatet visar även att målsättningen med arbetet – att brukaren ska bli självständig – är en stegvis 

process. Den grundläggande struktur som personalen arbetar med skapar utrymme för att arbeta mer 

med de specifika områden som är relevanta i utvecklingen mot självständighet. Detta innebär 

exempelvis att sådant som dagliga rutiner ger större möjligheter att uppleva en övergripande struktur, 

vilket enligt Maslow (1987) är en förutsättning för att verkligen kunna fokusera på närhet och sociala 

behov – något som i sin tur är väsentligt för återhämtningsprocessen (Schön, Denhov & Topor, 2009). 

Många delar belyses i uppsatsen, som sammantaget ger en förståelse för vad den socialpsykiatriska 

vården är för något, samt dess vision med fortsatt utveckling mot kvalitet. 

 

I resultatet framkom att verksamheten, som en del av den nya öppna psykiatrivården, fortfarande 

förändras i linje med den utvärdering som genomfördes inför psykiatrireformen 1995 (SOU, 1992). 

Det övergripande målet är att minska den klyfta som finns mellan personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt resterande samhället genom att tillföra stödresurser för att integrera dessa 

individer i samhället. Reformen har således varit, och är, en lång och komplex process som ännu inte 

gett fullt genomslag (Grönberg, 2012). Resultatet visar att intervjupersonerna varit verksamma under 

förändringar, som bytet från kommunpsykiatri till socialpsykiatri, men deras yrkestitlar har inte i 

samband med detta ändrats från skötare till boendestödjare. Denna information kan möjligen visa på 

att det finns en del kvar i fråga om organisatoriska förändringar mot den reformerade psykiatrin.  

 

Det utvecklingsprojekt som denna studie baseras på kan vidare ses som ett led i denna 

förändringsprocess. Det kan bidra till en vetenskaplig grund för arbetet att utgå från, samt att 
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personalen blir mer uppmärksammade på vad en evidensbaserad praktik kan bidra till i fråga om att 

kvalitetssäkra arbetet. Personalen inom socialpsykiatrin kan inte själva leva upp till reformkraven att 

integrera brukarna i samhället. De kan endast erbjuda brukarna verktyg för detta. En utvecklad 

kunskap, förståelse och acceptans avseende psykisk ohälsa och allvarliga psykiska problem i 

samhället överlag är ytterligare en förutsättning. Den stigmatisering och skam som omgärdar psykisk 

sjukdom behöver utmanas (jmf Corrigan & Watson, 2002). För detta syfte finns bland annat en mängd 

brukar- och intresseföreningar inriktade mot psykisk ohälsa såsom Riksförbundet för mental och 

social hälsa (RSMH), Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Hjärnkoll, Attention, med flera. 

 

Att vara uppe i en ständig förändringsprocess kan medföra att ett specifikt arbetssätt inte hinner 

förankras i verksamheten innan nya metoder ska implementeras. Detta kan möjligen förklaras med 

att förändringsprocessen går för fort fram, vilket kan medföra att metodiken inte hinner arbetas in i 

verksamheten och då inte heller tillämpas i praktiken.  Kvaliteten kan därmed bli lidande. Resultatet 

visar även att en del praktiska förändringar aktualiserats, såsom att nya arbetsuppgifter tillkommit 

samt att behoven hos brukarna förändrats. Administrativa uppgifter såsom planering och 

dokumentation är något som anses ta större plats än det gjort tidigare. Dock har en administrativ 

åtgärd tagits då en boendepedagog anställts, som kan stötta personalen i att exempelvis bygga upp 

genomförandeplaner med god kvalitet. Det förekommer även en del resursbrist exempelvis i fråga 

om bilar, vilket utgör ett hinder i att ta sig från A till B. Detta innebär mer restid som i sin tur resulterar 

i mindre brukartid. Vidare har brukargruppen vuxit i storlek samt polariserats avseende ålder och kön, 

vilket också innebär att nya önskemål tillkommer. Denna förändring inom målgruppen innebär att 

nya utgångspunkter för arbetet behöver utvecklas för att exempelvis möta de yngre brukarnas behov. 

Sammantaget medför de många förändringarna att högre krav ställs på verksamheten, som därmed 

behöver effektivisera arbetet. Detta är även något som ligger i linje med Socialstyrelsens inventering 

av hur målgruppen förändrats efter psykiatrireformen 1995 (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Målgruppens bredd medför att personalen ofta får arbeta individcentrerat då det finns många olika 

typer av besvär samt olika åldersgrupper. Personalen uttrycker även att det är mycket av arbetet som 

bygger på improvisation och flexibilitet, vilket eventuellt kan bero på att beslutet som tillhandahålls 

av biståndshandläggare beskriver individens situation och behov på en övergripande nivå. En 

förklaring till detta kan vara att biståndsbesluten baseras på SOL (SFS 2001:453), kapitel 4 §1: 

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

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

 

I tredje stycket fortsätter det med: 

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

stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 

Denna paragraf kan ses som en övergripande och ytlig beskrivning av uppdraget, vilket lämnar 

mycket utrymme för personalen att tolka och utforma insatser, något som kan innebära både fördelar 

och nackdelar. En fördel är att detta kan lämna utrymme för att anpassa insatserna efter brukarnas 

önskemål och behov. Flexibiliteten kan även innebära att personalen får lära känna individen och inte 

gå in i ett möte med förutfattade meningar. Dock kan kontinuiteten i arbetet tänkas bli lidande, varmed 

ett större ansvar hamnar hos verksamheten att upprätta en struktur i arbetet. Detta kan vidare leda till 

ett mer omfattande förarbete avseende att inhämta information om brukarens situation. Bristande 

information och dokumentation kan även leda till att såväl personal som brukare utsätts för risker 

(Socialstyrelsen, 2009).  Alla beslut har dock något gemensamt; att arbetet ska riktas mot en så hög 

grad av självständighet som möjligt. För denna process är det viktigt att lära känna den enskilde och 

bygga en tillitsfull relation, vilket ger goda förutsättningar för att personalen och den enskilde 

tillsammans kan komma fram till vad som kan vara av relevans i ett fortsatt arbete mot återhämtning 
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och självständighet. Det här är en god utgångspunkt för uppstarten av en ny brukarkontakt. Dock kan 

det möjligen ta tid att skapa en översikt om vilka behov en brukare har och få dessa att träda i kraft. 

 

Ett sätt att tackla problemet med bristande kontinuitet är att använda sig av tydliga och vedertagna 

metoder med en tydlig målsättning. Personalen använder sig av schemaläggning, vilket kan ses som 

en metod för att skapa struktur. Å ena sidan framställs denna metod som något de använder sig av 

någorlunda godtyckligt då de inte har någon dokumentation som tydligt visar hur schemaläggning 

ska tillämpas praktiskt. Å andra sidan kan schemaläggning ses som ett verktyg för att organisera 

brukarens vardag som i sin tur sannolikt bidrar till att tillvaron upplevs mer förutsägbar och hanterbar. 

Med tanke på att behoven är universella, det vill säga något som gäller alla människor oavsett 

bakgrund (Maslow, 1987), kan schemaläggningen även tänkas fylla ett syfte för personalen på så vis 

att det bidrar till trygghet och struktur i arbetet. I resultatet framkommer det även att personalen 

använder sig av Integrerad psykiatri (IP), samordnad individuell plan (SIP) samt har påbörjat 

fortbildning inom Ett självständigt liv (ESL), vilket kan ses som tecken på att de är på väg mot att 

implementera ett mer strukturerat och konsekvent arbetssätt. Informationen om hur de arbetar med 

dessa metoder är dock knapphändig. Det som framkommer är att metoderna anses ha goda intentioner 

samt att det bidrar till att brukarna blir sedda och integrerade i samhället.  

 

En nackdel som framkommer i förhållande till metoderna är det omfattande pappersarbete som 

tillkommer, vilket riskerar att inkräkta på brukarnas integritet och den tid personal har tillsammans 

med dem. Pappersarbetet uttrycks av personalen även som ett hinder då en del av brukarna 

sammankopplar papper med något negativt eller stresspådrivande. Enligt personalen uttrycker 

brukarna att de inte tror att det är något som kommer hjälpa dem då det inte gjort det tidigare. Något 

som möjligen kan ligga till grund för denna reaktion är att de tidigare blivit svikna av instanser där 

de haft hopp om en positiv förändring men inte fått detta. Personalen kan möjligen förknippa 

brukarens motstånd när det gäller insatser som exempelvis har med pappersarbete att göra med 

brukarens sjukdomstillstånd. I själva verket kan detta handlingsmönster bottna i att brukaren uttrycker 

sin egen vilja och sätter gränser för sin integritet. Det som tolkas som ett problem, i detta fall en ovilja 

att delta i insatser som bestämts av andra än brukaren själv, kan snarare tänkas utgöra en möjlighet 

om personal följer med i motståndet genom att utforska vad brukaren har för vilja och vad brukaren 

upplever som meningsfullt. Saxon (2000) menar att i utformandet av insatser är det som personal 

viktigt att se brukaren och dennes önskningar snarare än personalens egna. Detta innebär att 

individens egen definition blir viktig i arbetet, något intervjupersonerna uttrycker i och med att de 

anser det ytterst viktigt att involvera den enskilde i insatserna. Samtidigt nyanseras detta av bilden 

som personalen förmedlar av ett enkelriktat tänk hos brukarna: om brukaren får hela ansvaret för 

beslutfattande kan detta resultera i enformiga beslut. Å ena sidan kan det individcentrerade 

förhållningssättet bidra till att brukaren upplever sig ha makt över sitt eget liv, och blir en del av 

planeringen av insatserna. Å andra sidan kan det innebära att brukarens utveckling hämmas på grund 

av att möjligheterna till nya upplevelser och erfarenheter begränsas. En balans behöver således finnas 

mellan brukarnas självbestämmande och personalens påverkan. Elias och Scotson, (1999) belyser 

maktaspekten i sin teori om olika gruppers placering i förhållande till varandra. För att en grupp 

människor ska kunna kategoriseras som överordnade måste den genomsyras av makt och välstånd. 

Detta perspektiv medför i sin tur att en annan grupp ses som den svagare gruppen. Utifrån detta kan 

det vara utvecklande att låta brukarna få stor frihet i sina beslut om framtiden/insatser, för att de i sin 

tur som tidigare nämnts ska känna att de har makten över sitt eget liv. 

 

Topor (2004) menar att återhämtning är en process av vilken tidigare erfarenheter av sjukdom är en 

del. Individen bör även ställas inför nya erfarenheter då detta bidrar till upplevelsen av att 

sjukdomsförknippade erfarenheter blir en del av personens historia och att ett nytt livsmönster kan 

skapas. Att brukarna i en del fall anses ha en enformig tankegång avseende beslut kan innebära att 

möjligheten att upprätta ett nytt livsmönster inskränks, vilket kan försvåra återhämtningsprocessen. 

En förklaring till detta kan, enligt anknytningsteori, möjligen finnas i en tidigare bristfällig trygghet. 
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Barn som lever med en eller flera trygga och känslomässigt närvarande anknytningspersoner, 

utvecklar bland annat förmågor att våga utforska omvärlden. Detta innebär att de får möjlighet att 

uppleva nya situationer och pröva sina förmågor då de har en trygghet att återvända till (Broberg 

m.fl., 2009). Detta kan möjligen visa sig senare i livet och gälla beslut som rör sociala relationer, 

exempelvis att brukare får panikångest inför besök hos sjukvårdsinstanser. Tidiga 

kommunikationsbrister och avvisande från viktiga anknytningspersoner såsom familj, kan nämligen 

skapa problem i hur individen förhåller sig till relationer senare i livet (Broberg m.fl., 2009; Sroufe, 

2005). Praktiskt kan detta innebära att personalen tydligt behöver arbeta med att etablera ett 

förtroende och en trygghet i relationen till brukare, genom att exempelvis stå fast vid beslut och 

därigenom anamma ett förutsägbart förhållningssätt. 

 

Resultatet visar vidare att självständighet är den primära målsättningen som personalen arbetar mot. 

Arbetet gällande denna målsättning kan vidare brytas ner i olika inriktningar såsom sociala och 

praktiska områden. Social och total återhämtning är två olika stadier som beskrivs inom 

begreppsdefinitionen till återhämtning. Med total återhämning menas att en individ uppnått en 

fullständig självständighet helt fri från exempelvis boendestöd och medicin. Social återhämtning 

innebär å sin sida att individen fortfarande påverkas av sina sjukdomsrelaterade åkommor, men ändå 

klarar att leva ett socialt fungerande liv (Topor, 2001). Personalen påpekar att en fullständig 

självständighet i många fall inte är en realistisk målsättning. Här kan det möjligen vara så att 

personalen syftar på en total återhämtning, vilket heller inte ses som realistiskt inom forskning 

avseende återhämtning (Topor 2001). Dock kan detta även tolkas som tecken på en pessimistisk 

grundsyn avseende vilka möjligheter som finns för brukare att återhämta sig. Personalens inställning 

kan vara färgat av ett medicinskt perspektiv på psykisk sjukdom, enligt vilket allvarliga psykiska 

problem ses som livslånga patologiska tillstånd (Topor 2001). Fokus kan sannolikt med fördel läggas 

vid friska kännetecken hos individen, vad som fungerar, och den evidens som visar att återhämtning 

är fullt möjlig och dessutom inte någonting ovanligt (se t.ex. Harrison, m.fl., 2001). 

 

Ett realistiskt förhållningssätt i arbetet är något som måste tas i beaktan, det vill säga att återhämtning 

måste få ta tid och att det fullständiga målet kan delas upp i olika moment för att lättare se framgång 

i återhämtningsprocessen. En delmålsättning som framstår som nödvändig för att uppnå 

självständighet är bland annat att bryta ner praktiska sysslor i mindre moment och att på så sätt sortera 

i vilken ordning det ska göras. På så sätt upprättar personalen en struktur i såväl mindre moment, 

vilket i förlängningen möjligen kan leda till att struktur blir en central del i brukares sätt att leva 

avseende dagliga rutiner och dylikt.  Denna upplevelse av att klara uppgifter kan även enligt 

motivationsteori (Hackman & Oldham, 1980) tänkas motivera såväl personal som brukare. När 

brukaren kan hantera en uppgift och får följsam feedback kring detta från personalen, kan detta 

samtidigt fungera som en bekräftelse på och information om att personalen behärskar sina 

professionella arbetsuppgifter. Att brukaren ges goda möjligheter att klara av uppgifter påverkar 

således på flera sätt: att brukaren får känna att denne ger personalen någonting som personalen 

efterfrågar – vilket kan bidra direkt till återhämtning (Topor, 2001) – och att personalen motiveras att 

fortsätta vara engagerade i sitt arbete. 

Uppsatsens begränsningar och styrkor 

En begränsning som framkom tidigt under arbetet med uppsatsen rör vad som faktiskt kan sägas med 

hjälp av det empiriska materialet. Med tanke på att vi utgått från ett begränsat antal representanter ur 

verksamhetens personal kan vi enbart ge en bild av vad de anser om sin verksamhet. Därmed 

begränsas bilden av hur verksamheterna faktiskt fungerar. Denna typ av risk är vanlig i arbetet med 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Hur verksamheterna faktiskt fungerar är alltså sannolikt långt 

mer komplex. En klarare bild av deras arbete skulle kunna fås genom att observera det dagliga arbetet 

i verksamheten och/eller att även låta brukare komma till tals, vilket dock inte låg inom utrymmet för 

denna studie. Avseende uppsatsens styrkor sträcker sig projektmaterialet över omkring ett år, och 
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stärks ytterligare av den intervju som genomförts då projektet redan pågått i ett år. Att de frågor som 

använts vid utformningen av intervjuguiden baserats på ett välgrundat material kan även ses som ett 

sätt att höja kvaliteten på intervjun. Vidare utgår Hallsbergsprojektet från ett flertal möten med 

diskussioner utifrån specifika teman samt den tidigare nämnda SWOT-modellen. Uppsatsens 

respondenter har därtill en lång erfarenhet inom den specifika verksamheten och även liknande 

verksamheter. De har därmed sannolikt kunnat bidra med en gedigen kunskap om arbetet utifrån sin 

erfarenhet. 

Förslag på vidare forskning 

Av resultatet framgår att verksamheten ställs inför stora prövningar i och med en ny grupp som 

aktualiseras för socialpsykiatriska insatser, nämligen yngre människor. Att psykisk ohälsa är något 

som blir allt vanligare bland yngre är något som det rapporterats flitigt om på senare tid. Det kan 

därmed tänkas att denna grupp kommer synas alltmer och etableras som en av socialpsykiatrins 

största grupper. Det vore därför intressant att undersöka denna avgränsade grupp närmare: vilka 

metoder som kan tänkas bli mer aktuella, hur socialpsykiatriska verksamheter tacklar denna 

förändring, samt hur behoven hos dem ser ut.  

Studiens praktiska implikationer 
De hinder personalen framhåller för att uppnå målsättningen med arbetet, det vill säga att brukarna 

ska bli självständiga så långt det är möjligt, är att de inte har tillräckligt med resurser. De upplever en 

press då administrativa sysslor anses ta mycket tid från det praktiska arbetet med brukarna. 

Exempelvis hembesöken är svåra att få till då målgruppen är utspridd geografiskt sett. Det uttrycks 

även att planeringen försvåras av att målgruppen har vuxit i storlek samt att bakgrund och intressen 

inom målgruppen skiljer sig mycket åt, vilket innebär att fler yngre individer tillkommit med annan 

dygnsrytm och exempelvis intresse för datorer. Upplevelsen av dessa hinder behöver givetvis tas på 

allvar. En väsentlig fråga att ställa sig är dock vilka möjligheter som finns att svara upp mot dessa 

förändringar inom ramen för redan befintliga resurser. En rad åtgärder är på väg att införas och 

verksamheten har kommit en bit på väg. Det är tydligt att mycket kunskap, erfarenhet och 

engagemang redan finns hos personalen inom verksamheten, vilka är en grundförutsättning för att de 

ska kunna svara upp mot de omgivande förändringarna. Även den möjlighet till flexibilitet som finns 

för personalen är nödvändig för att arbeta individcentrerat och följsamt utifrån varje individs unika 

behov och förmågor. Detta innebär att verksamheten har stor potential att utvecklas, så länge fokus 

läggs vid att ta vara på dessa positiva faktorer, samt att höja kvaliteten och effekten av de insatser 

som erbjuds utifrån vad som exempelvis uttrycks i Socialstyrelsens (2009) riktlinjer för en god vård. 

Tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet är enligt dessa riktlinjer den grund som arbetet bör utgå 

från. För verksamheten innebär detta att arbeta vidare med de evidensbaserade metoder av vilka en 

början redan finns på plats, exempelvis ESL och IP. Ett arbetssätt som inkluderar såväl tydliga 

metoder med dokumentation, genom vilka en tydlig målsättning formuleras i samarbete med klienten, 

samt inte minst att hänsyn tas till relationernas betydelse torde vara det mest långsiktigt effektiva.  

 

Samtidigt bör man ha i åtanke att mycket, men inte allt, ansvar vilar på personalen. Att det även finns 

potential och en drivkraft dels hos ledningen, dels hos brukargruppen blir viktigt att se. Det är ett 

tredelat ansvar med evidens som dess kärna, där ledarskapet behöver vara tydligt, följsamt, empatiskt 

och auktoritativt i förhållande till personalen; personalen har ansvar för hur insatserna faller ut i den 

direkta brukarkontakten; brukarna behöver hålla sig till de överenskommelser som gjorts så länge de 

är tydliga. Dessa tre delar, evidens, personal och brukare, behöver vidare riktas mot en gemensam 

målsättning som utgår från brukarnas behov och förmågor. Exempelvis det faktum att en brukare 

vägrar en insats behöver inte tolkas som ett misslyckande, utan kan snarare visa på en viljestyrka. 

Slutligen har det under arbetet med den föreliggande uppsatsen blivit tydligt att arbetet, i och med 

dess sociala karaktär i en föränderlig värld, är mycket komplext. Förhoppningen är att denna studie 
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har lyckats skapa en något klarare förståelse för hur arbetssättet är organiserat, samt därigenom vilka 

möjligheter som finns att utvecklas. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 

Intervjun består av ett fåtal inledande frågor om vilka ni är och sedan ett antal frågor som berör 

syftet om hur man arbetar och vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas. 

 

Försök svara så gott du/ni kan då materialet är viktigt för att få ut ett så bra underlag som möjligt för 

uppsatsen – ju rakare du/ni kan svara, desto mer användning får ni förhoppningsvis av uppsatsen 

när den är klar. 

 

Innan vi börjar, informera om samtycke, att de har möjlighet att avbryta närhelst de vill, att allt 

behandlas konfidentiellt och att de får vara anonyma om de så vill. 

 

Inledning 

 Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Vilken befattning har du? 

 

Målsättning – övergripande nivå 

 Skulle du/ni säga att det finns en övergripande målsättning för socialpsykiatrin? För ditt 

jobb? Vad är det i så fall? 

 

 Vad anser du/ni är viktigt för att uppnå denna målsättning? 

 

 Hur anser du/ni att man arbetar organisatoriskt för att främja denna målsättning – 

exempelvis: tillvaratas kunskap, arbetsrutiner, arbetstider, arbetsutrymmen, fortbildning? 

 

 Vad i de sociala insatserna tänker du/ni är viktigt för att främja utveckling/återhämtning? 

Exempelvis nätverksinventering? Ekonomi? 

 

Kompetens 

 Hur värderas icke-formell kompetens – såsom timing, empati, kunskap om livet – i 

förhållande till formell kompetens? 

 

 Vilket stöd ges för att fördjupa och utveckla denna typ av kompetens? 

 

 Hämtar man in vad brukarna anser om vilken kompetens och fortbildning som behövs? 

Tillvaratas detta? 

 

Personal 

 Anser du/ni att de aktiviteter och metoder som kan erbjudas ligger i fas/överensstämmer 

med personalens föreställningar om utveckling och återhämtning? 

 

 Vilka möjligheter erbjuds du/ni/personalen att göra de sociala insatser som du/ni tänker är 

viktiga för brukarna? 

 

 Hur ser du/ni på relationerna mellan personal och brukare? Vad är viktigt i dessa relationer? 

 



 

 

 

 Har den personal som dagligen möter brukaren möjlighet att påverka de beslut som berör 

brukaren? 

 

 Tar personalen personlig kontakt med de brukare som inte kommer på avtalade tider? 

 

 Tar personalen själv regelbundet upp frågan om brukarens synpunkter på sin medicinering 

och andra insatser som brukaren tar emot? 

 

 Är det möjligt för professionella att utveckla en nära relation till en brukare, även om det 

inte överensstämmer med vissa rutiner? Vad de själva uppfattar som en nära relation? Kan 

diskuteras mer utförligt. 

 

 (Vilka skriva och oskrivna regler finns, och hur fungerar det om man bryter mot dessa? Som 

personal, som brukare? Diskuteras regelbrott – hur? Tillvaratas denna kunskap – hur? Kan 

reglerna göras om?) 

 

 

Biståndsbeslut 

 Hur ser du/ni på det uppdrag som upprättats i biståndsbeslutet? 

 

 Hur vet man att ett ärende är avslutat? Det vill säga: att uppdraget i biståndsbeslutet är 

utfört? 

 

 Hur visar man på att färdigheter som finns med i ett biståndsbesluts uppdrag, har uppnåtts? 

 

 Vilka "farhågor"/risker ser de i de uppdrag som de inte kan avsluta? 

 

 

Brukarmedverkan 

 Vad tänker du/ni är viktigt för brukarna för att uppnå de mål som finns – de övergripande, 

om de kommit på något tidigare – men annars det som finns i biståndsbeslut samt i 

genomförandeplaner? 

 

 Arbetar ni med att lyfta fram brukarnas erfarenheter och resurser rörande hur de själva 

utvecklas/återhämtar sig – vad de anser sig behöva, önskar sig, mål osv. I så fall: hur? 

 

 Är brukaren delaktig i utformningen av insatser såsom planer, målsättning, aktiviteter? I så 

fall: hur? 

 

Utvärdering/uppföljning av insatser 
 

 Gör ni någon form av utvärdering eller uppföljning av insatser? 

 

 Är brukaren delaktig i utvärderingen av de insatser som erbjudits? I så fall: hur? 

 

 Tillfrågas brukaren om vad som varit till hjälp i de insatser som hen fått? Hur 

tillvaratas detta? 

 

 Finns möjlighet att anpassa insatser, exempelvis grad av insatserna, efter en brukares 

mående? I så fall: hur? 

 



 

 

 

 Finns planer för hur man går tillväga när en brukare börjar må sämre, och hur gör 

man denna? Tillsammans med brukaren och övriga som kan vara viktiga i brukarens 

nätverk? 

 

 Om en brukares önskemål inte överensstämmer med personalens, finns det möjlighet att få 

dem tillgodosedda? Något praktiskt exempel? 

 

 

Samverkan bland personalen 

 När ni så att säga samlar in och utbyter information och kunskap avseende en brukare – 

exempelvis i samtal med brukaren, brukarens nätverk, när man gör aktiviteter tillsammans, 

dokumenterar, i samtal med kolleger, i handledning – fokuserar ni på någonting specifikt 

då? Ta ett exempel från en överlämning, en specifik brukare i verksamheten – anknyt 

praktiskt. 

 

 Hur tillvaratas denna information? 

 

 Brukarens tillkortakommanden och symtom? 

 

 Eller ser man även till resurser, hanteringssätt och skyddande faktorer – i bakgrund 

och omgivning? 

 

 Finns möjlighet för brukare att omgående knyta an till ett fåtal personer inom enheten, som 

de sedan kan ha kontakt med oberoende av hur de mår? 

 

 Eller bryts etablerade kontakter på grund av allmänna regler, oberoende av vad som 

gynnar brukaren? 

 

 När ni planerar aktiviteter, upprättar planer tillsammans med brukaren, arbetar ni på något 

vis med att främja brukarens kontakt med andra – sitt nuvarande nätverk, vänner, bekanta, 

familj/släkt, utanför verksamheten, i verksamheten? 

 

 Kan anhöriga och vänner vara på enheten? 

 

 Kan anhöriga och vänner nå personal i krissituationer? 

 

 

Brukarråd 
 

 Har ni brukarråd? Hur kan det se ut? 


