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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka insatsen boendestöd ur ett 

politikerperspektiv samt varför en del kommuner valt att införa avgift för insatsen 

boendestöd. Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av semistrukturerade 

telefonintervjuer med politiker i olika kommuner i Sverige. Insamlad data analyseras med 

hjälp av tematisk analys och delades in i fyra olika huvudteman: självständighet, hjälp till 

självhjälp i hemmet, avgift för en insats samt stöd utan avgift. Den teoretiska ramen var 

empowermentteori. Resultatet visade att samtliga kommuner är eniga om att boendestödet 

fyller en viktig funktion i den enskildes liv samt bidrar till ökad självständighet. Vidare 

visade resultatet att kommunernas resonemang skiljde sig åt gällande avgifter. Några 

kommuner ansåg att kommunens ekonomi hade en betydelse vid införande av avgifter och 

några ansåg att kommunens ekonomi inte hade någon betydelse. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Boendestöd, psykiska funktionsnedsättningar, politiker, självständighet, 

ekonomi   



 

 

 

Abstract 

The overall aim of the study was to investigate housing support from a politician’s 

perspective and why some municipalities chose to introduce a fee for the housing support. 

Qualitative data collection methods were used in the form of semi-structured telephone 

interviews with politicians in different municipalities in Sweden. The data collected were 

analyzed with thematic analysis and divided into four main themes: independence, home 

help assistance, fees for assistance and support free of charge. The theoretical frame was 

empowerment theory. The results showed that all municipalities agree that housing 

support is important in the individual's life and contributes to increased independence. The 

result showed further that that the municipalities' reasoning differs very much concerning 

the fees. Some municipalities consider that the municipality's economy is of significant 

importance when introducing the fees while some considers that the economy has no 

significance. 
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Förord 

 

Vi vill för det första tacka våra respondenter som har gjort denna studie möjlig genom att 

ställa upp och bidra med sin kunskap. Vi vill även tacka vänner, familj samt 

arbetskollegor som har stöttat oss under uppsatsskrivandets gång. Vi vill slutligen rikta ett 

tack till oss själva för ett gott samarbete, trevliga diskussioner, många skratt och en rolig 

och lärorik studietid. 
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1. Inledning 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar anses tillhöra några av de svagare grupperna i 

samhället men det har skett en radikal förändring genom de senaste årtiondena. Från att bo på 

institutioner kan personer med psykiska funktionsnedsättningar idag bo kvar hemma och få 

stöd och hjälp i form av boendestöd (Socialstyrelsen, 2010b). Med boendestöd avses en insats 

som är till för bland annat personer med psykiska funktionshinder och syftar till att underlätta 

vardagen för den enskilde (Stockholms stads riktlinjer, 2002).  

Boendestöd är en frivillig insats som ges enligt socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen 

[SoL], 2001:453). I Socialstyrelsens rapport (2017) framgår det att insatsen boendestöd enligt 

socialtjänstlagen har ökat. Kommunernas verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning omsatte år 2014, 60 miljoner kronor (SOU: 2017). För insatser enligt 

SoL till personer i åldersgruppen 0-64 år ökade kostnaderna år 2016 med 21 procent i fasta 

priser (Socialstyrelsen, 2016). 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) har personer med psykiska 

funktionsnedsättningar väsentliga svårigheter som i vissa fall hindrar ett självständigt liv ute i 

samhället. De svårigheter som kan uppstå för personer med funktionsnedsättningar är att klara 

av det dagliga livet, hälsan samt relationer. Svårigheterna behöver dock inte enbart bero på 

funktionsnedsättningen utan även olika hinder ute i samhället (Socialstyrelsen, 2012). 

Kommunerna har det yttersta ansvaret i Sverige för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och kommunerna är ansvariga för att dessa individer får det stöd och 

den hjälp de behöver för att kunna klara sig själva (SFS 2001:453). 

 

1.1 Problemformulering  

Boendestöd är en insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Insatsen kan ha många 

funktioner och utformas efter den enskildes behov. Insatsen boendestöd har ofta en viktig roll 

för den enskilde då denne på grund av olika svårigheter inte klarar av att leva ett självständigt 

liv. Stödet ska anpassas efter individens individuella förutsättningar och en viktig del i 

boendestödets arbete är att arbeta motiverande och att sträva efter individens självständighet. 

Politikerna har det yttersta ansvaret för hur insatsen utformas eftersom det är de som 

utformar riktlinjer för insatsens utförande (SKL, 2014). Genom sina beslut gällande insatser, 

har politikerna även en betydande roll för individens livsföring och möjligheter till ett 

självständigt liv. Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) finns det behov av ökad kunskap om 
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målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar, om målgruppens livssituation 

samt deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som sociala insatser (Socialstyrelsen, 2012).  

Vi anser att det är viktigt att politikerna har kunskap om insatsen boendestöd och vilken 

påverkan insatsen har för individer i behov av hjälp och stöd. Genom kunskap om insatsen 

kan politikerna påverka individers livssituation och bidra till ökad självständighet.  

Vi anser att det kan bli problematiskt om politiker som fattar beslut gällande insatsen 

inte besitter den kunskap som krävs gällande insatsen och målgruppen. Om de politiker som 

fattar beslut kring insatsen har otillräckliga kunskaper om insatsens funktion eller kring 

målgruppen kan detta leda till att beslut fattas som inte är för individens bästa. Det väcker 

därmed vår nyfikenhet gällande hur politiker resonerar kring insatsen boendestöd samt varför 

vissa kommuner väljer att avgiftsbelägga insatsen.  

Det finns starka motiv till att undersöka hur politiker resonerar kring detta och det finns 

idag inte mycket forskning kring boendestöd. Vi anser därför att det finns behov av ökad 

kunskap inom detta område. 

 

1.2 Förförståelse 

Vår förförståelse bygger på erfarenheter från vår verksamhetsförlagda praktik, erfarenheter 

från arbetslivet samt tidigare forskning. Vår förförståelse är att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar många gånger har svårt att klara av ett självständigt liv i samhället. Vi 

har uppmärksammat att insatsen boendestöd kan underlätta för den enskilde att klara av ett 

självständigt liv i ordinärt boende och att avgifter försvårar för individer att ta emot hjälp och 

stöd.  

Gällande avgifter för boendestöd är vår förförståelse att de flesta kommunerna i Sverige 

har valt att inte avgiftsbelägga insatsen. Då en del kommuner har valt att införa en avgift för 

insatsen anser vi att det kan bli problematiskt för de individer som har behov av hjälp och 

stöd. Vi anser även att det kan leda till orättvisa eftersom individers möjligheter till att ta emot 

hjälp och stöd begränsas utifrån vilken bosättningskommun de lever i. 
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2. Syfte  

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka insatsen boendestöd ur politikers perspektiv 

samt varför en del kommuner har valt att införa avgift för insatsen boendestöd. 

Vi anser att detta är ett relevant ämne för socialt arbete då det berör personer med 

funktionsnedsättning. Vi har valt att intervjua politiker som har en betydande roll eftersom de 

fattar beslut gällande insatser som riktar sig till denna målgrupp. 

Vi har valt att ha syftet innan avsnittet bakgrund, detta för att få en bra struktur samt för 

att läsaren ska få en större förståelse för studiens bakgrund och därmed få en bättre kännedom 

om studiens syfte 

 

2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi kommer att använda oss av är följande: 

  

 Vilket är boendestödets betydelse för personer med funktionsnedsättning?  

 Vilket är boendestödets funktion enligt politikerna? 

 Hur resonerar politiker kring att avgiftsbelägga insatsen?  

 

2.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats genom att vi avser att undersöka målgruppen personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som beviljats boendestöd. Av alla insatser undersöker vi enbart 

boendestöd. En ytterligare avgränsning som gjorts är att intervjua politiker som sitter i vård- 

och omsorgsnämnd eller socialnämnd. Beslut gällande insatsen boendestöd fattas i vissa 

kommuner i vård- och omsorgsnämnd eller socialnämnd. När vi skulle intervjua politiker 

valde vi att avgränsa oss till att enbart intervjua nämndordföranden, detta för att vi anser att de 

besitter stor kunskap gällande de beslut som fattats kring insatsen boendestöd och insatsernas 

utformning. Resonemangen kring beslut sker i nämnden och för att svara på vårt syfte valde 

vi att göra denna avgränsning. 
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3. Bakgrund 

3.1 Psykiatrireformen och en tillbakablick  

Insatsen boendestöd har sitt ursprung i 1995 års psykiatrireform som fastställer att 

kommunerna ska arbeta för att människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få en 

möjlighet att klara av att bo hemma själva (SOU 1992:73). 

Innan psykiatrireformen genomfördes 1995 bodde personer med funktionshinder och 

funktionsnedsättningar vanligtvis på institutioner. Synen på dessa personer skiljde sig markant 

från dagens syn och syftet med dessa institutioner var bl.a. att skydda dessa personer från 

samhället och även att skydda samhället från dem. I dagens samhälle arbetar man med 

boendelösningar av bostäder med särskild service för att ge ett individuellt anpassat stöd i 

tätbebyggda områden istället för institutionsvård utanför stadsmiljön (Brunt, 2014; 

Socialstyrelsen, 2010b). 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2010b) har det skett stora förändringar inom den 

psykiatriska vården de senaste årtiondena. Efter 1995 års psykiatrireform har boendestöd i 

ordinärt boende samt bostad med särskild service blivit allt vanligare. För personer med 

psykiska funktionsnedsättningar som har behov av stöd i hemmet innebär det att de har fått en 

större möjlighet att leva ett mer självständigt och värdigt liv. Kommunerna ska sträva efter att 

erbjuda ett bra boendestöd och boendemiljö för individer i behov. Det finns en förväntan på 

att miljön och boendet ska vara anpassad till individens behov. Enligt FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter är rätten till en egen bostad en grundläggande rättighet (FN, 2006). 

Under de senaste decennierna har det alltså skett stora förändringar inom 

psykiatrivården, då individerna har flyttat från institutioner till bostäder med särskild service. 

Psykiatriska vården har förändrats och bedrivs nu i stor utsträckning i individernas egna hem 

(Socialstyrelsen, 2010b). Socialstyrelsen skriver i en lägesrapport (2016) att kostnaderna för 

insatser till personer med funktionsnedsättning ökar i kommunerna. Insatserna enligt 

socialtjänstlagen (SoL) ökade mellan åren 2010 – 2014 med nästan 21 procent för åldern 0-64 

år. Kostnaderna avseende SoL-insatser ökade mest för framförallt boendestöd och hemtjänst. 

Enligt rapporten ökade kostnaderna för hemtjänst och boendestöd med 57 procent. 

Boendestöd är en insats som beviljas till personer med funktionsnedsättning och 

Socialstyrelsen kan inte utesluta att ökningen beror på ett större behov hos gruppen. 
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3.2 Kommunernas organisering 

Sverige är uppdelat i 290 kommuner som alla är politiskt styrda organisationer och som har 

ett demokratisk beslutsfattande. Kommunfullmäktige i kommunen har det yttersta ansvaret 

inför medborgarna i kommunen. Det är även kommunfullmäktiges ansvar att utse nämnder 

inom kommunens organisation. Dessa nämnder jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige 

och deras arbete består av att fatta beslut, kontrollera organisationen, vidta åtgärder, styra 

samt följa upp insatser i enlighet med lagstiftningen och de föreskrifter som finns. Det är 

också nämnden som ansvarar för att fastställa budgeten, riktlinjer, rutiner, ansvarsfördelning, 

organisation, samt arbetssätt med mera. Det ansvar som nämnderna tilldelas granskas varje år 

av kommunfullmäktige (SKL, 2014). 

 

3.3 FN:s Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  

Regeringen beslutade den 4 december 2008 att ansluta sig till FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (FN, 2006).  

 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att 

främja respekten för deras inneboende värde. Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer 

med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel 

med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. 

(FN, 2006, s.7) 

 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har som syfte att bl.a. 

säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna och den grundläggande 

friheten för personer med funktionsnedsättningar.  

 

3.4 Socialtjänstlagen (SoL) 

Enligt SoL 4 § 1 har människor rätt till bistånd från socialnämnden till sin försörjning eller 

livsföring i övrigt för att tillgodose sina behov om den enskilde själv inte kan tillgodose sina 

behov. Människor har genom bistånd rätt till en skälig levnadsnivå och möjlighet att leva ett 

självständigt liv (SFS 2016:654). 
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I SoL 2 §f 1 framgår det att det är kommunens yttersta ansvar att samhällsmedborgarna får 

den stöd de behöver:  

 

Enligt SoL 2 § 1: 

 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får 

det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 

huvudmän. (SFS 2016:654).  

 

Enligt SoL 8 § 1 har kommunen rätt att ta ut en skälig ersättning för vissa stöd och 

hjälpinsatser. Kommunerna har inte rätt att ta ut avgifter som överstiger kommunens egna 

kostnader.  

 

3.5 Vår pilotundersökning 

Utifrån den förförståelse som vi hade gällande insatsen boendestöd och att det är få 

kommuner som har valt att avgiftsbelägga insatsen valde vi att göra en pilotstudie.  

Pilotstudien genomfördes i syfte att få reda på hur fördelningen gällande avgifter för 

insatsen boendestöd såg ut i Sveriges 290 kommuner. Pilotstudien som genomfördes var en 

kartläggning av Sveriges 290 kommuner där vi undersökte om insatsen boendestöd var 

avgiftsbelagd eller avgiftsfri i respektive kommun. Vi kom fram till att 47 kommuner i 

Sverige har avgiftsbelagt boendestöd och 239 kommuner har avgiftsfritt boendestöd. I fyra 

kommuner finns inte insatsen boendestöd.  

Kartläggningen genomfördes genom att vi sökte efter information via varje kommuns 

hemsida gällande insatsen boendestöd och om insatsen är avgiftsbelagd eller avgiftsfri. 

Många kommuner hade otydlig eller bristfällig information gällande insatsen boendestöd 

vilket innebar att vi då fick ta kontakt med kommunerna via e-mail eller telefon för att få 

information gällande avgifter för insatsen boendestöd.  

Vi ansåg att vår pilotstudie var nödvändig att utföra för att kunna göra en bedömning 

om vår studie var genomförbar. Då vi kom fram till att det var totalt 47 kommuner i Sverige 

som hade avgiftsbelagd insats ansåg vi att det fanns belägg för att kunna genomföra vår 

studie. 
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4. Centrala begrepp  

4.1 Psykisk funktionsnedsättning  

Vi har valt att använda oss utav statens offentliga utredningars (SOU) definition av personer 

med psykiskt funktionsnedsättning:  

 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (SOU 2006:100, s.6).  

 

4.2 Boendestöd 

Enligt Socialstyrelsen (2010b) finns inte begreppet boendestöd i något regelverk. 

Socialstyrelsen väljer att definiera boendestöd utifrån deras terminologiråd “Bistånd i form av 

stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende”(Socialstyrelsen 

2010b).  

I Socialstyrelsens rapport (2010b) använder de sig av en definition av boendestöd från 

Stockholms stads riktlinjer från 2002: 

  

Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykiska funktionshinder som syftar till att 

underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan 

även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa aktiviteter bör göras tillsammans 

med brukaren (Stockholms stads riktlinjer 2002:68). 

 

Vi har valt att använda oss av denna definition i vår uppsats. 
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5. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att lägga fram tidigare forskning som gjorts inom området 

psykiska funktionsnedsättningar och boendestöd och som vi tycker är intressant och relevant 

för vår studie. Forskningen som presenteras är utifrån en svensk och internationell kontext 

och vi kommer att använda oss av denna för att tolka och diskutera vårt empiriska material. Vi 

kommer att redogöra för vår uppfattning av forskningsläget inom området innan vi går vidare 

med fördjupning av tidigare forskning.  

Vår uppfattning är att det är ett begränsat forskningsområde sedan tidigare. Vi har haft 

svårigheter med att finna relevant internationell forskning kring vårt valda ämne. Vi tror att en 

anledning till detta är att välfärdssystemet ser olika ut i många länder och att insatsen 

boendestöd inte är något utbrett fenomen. Det vi uppmärksammade när vi sökte artiklar inom 

området var att boendestöd är en viktig faktor för individens självständighet och möjligheter 

att bo kvar i ordinärt boende (Brolin et al., 2016; Lindqvist & Sépulchre, 2016). Vi fann även 

forskning som understryker vikten av en god relation mellan omsorgstagare och 

omsorgsgivare (Andersson, 2016). Även graden av tillfredsställelse och hur personer med 

psykiska funktionsnedsättningar upplever boendestödet spelar en viktig roll (Brolin, Rask, 

Syren & Brunt, 2015).  

Forskning visar även att personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta har 

ekonomiska svårigheter (Ljungqvist et al., 2015; Drake, Bond, Thornicroft, Knapp & 

Goldman, 2012; Socialstyrelsen, 2010a). Socialt arbete utförs i en politiskt styrd organisation 

och beslut fattas av politiska tjänstemän inom nämnden. Politikerna är lekmän och beslut 

fattas oftast på icke professionella grunder. Kommunens ekonomi har en stor betydelse för 

hur politikerna väljer att fördela sina resurser, många gånger prioriteras något på bekostnad av 

något annat (Johansson, 2003; Socialstyrelsen 2007). 

 

5.1 Omsorgstagaren och boendestödjaren 

Brolin et al. (2016) har gjort en studie vars syfte var att utveckla en grundad teori gällande 

personer med psykiska funktionsnedsättningar som bor i eget boende och har insatser i form 

av boendestöd. Den huvudsakliga forskningsfrågan var att ta reda på vad som är största oron 

för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende med boendestöd samt 

hur denna oro frigörs från personerna. Författarna kommer fram till att hantera vardagslivet är 

det största bekymret för personer med funktionsnedsättning. För att kunna hantera 
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vardagslivet krävs en process som handlar om att försöka få till fungerande rutiner och 

strategier i den enskildes vardag. Därmed är boendestöd en viktig faktor i processen att klara 

av att hantera vardagen (Brolin et al., 2016). Brolin et al. (2015) har undersökt graden av 

tillfredsställelse hos personer med psykiska funktionsnedsättningar som har boendestöd. 

Majoriteten av alla deltagare var nöjda med insatsen boendestöd och bostadsläget. Personer 

som bodde i ordinärt boende med boendestöd var mycket tillfredsställda med insatsen och hur 

lätt det var att kontakta eller avböja personalen vid behov. Studien visar att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar är väldigt nöjda med insatsen boendestöd. Insatsen 

boendestöd visar sig vara ett viktigt stöd för individer med psykisk funktionsnedsättning som 

bor i ett ordinärt boende (Brolin et al., 2015). 

Brolin et al. (2016) menar att det är av största vikt att boendestödsinsatser planeras 

ordentligt för att undvika avbrott och för att få kontinuitet i genomförandet av insatsen. Stödet 

ska ges kontinuerligt och utan avbrott tills dess att den enskilde känner sig redo att klara av 

det vardagliga livet självständigt. Samhällsstödet är ett viktigt hjälpmedel för målgruppen och 

processen att behärska vardagen är viktigt eftersom det leder till ökad hälsa, välbefinnande 

och att hantera vardagen utan boendestöd, detta kan i sin tur leda till minskat behov av stöd 

(Brolin et al., 2016). För att kunna erbjuda trygghet och säkerhet är det viktigt att varje ny 

boendestödspersonal får en ordentlig introduktion och genomgång innan de börjar arbeta med 

brukare. Det är också viktigt att personalscheman planeras så att den enskilde får kontinuitet 

och får möjlighet att lära känna personalen (Brolin et al., 2016). Detta är även något som 

Andersson (2016) belyser i sin studie gällande vikten av förhållandet mellan individer som tar 

emot hjälp i hemmet, boendestöd, och den som utför hjälpen och stödet, boendestödjaren. 

Andersson menar att det sociala klimatet har en avgörande betydelse för hur stödet uppfattas. 

Det är viktigt att boendestödjaren har intresse för vård och omsorg, har respekt för individens 

integritet samt har förmåga och förståelse för att kunna anpassa och utforma stödet efter den 

enskildes behov. Relationen mellan boendestödjare och den enskilde har en stor betydelse för 

hur den enskilde uppfattar insatsen och det stöd som ges. Om den enskilde inte ges rätt 

förutsättningar och stöd finns det risk att insatsen blir både ineffektiv, kontraproduktiv och till 

och med förödande för den enskilde (Andersson, 2016). 
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5.2 Psykisk sjukdom och ekonomisk status 

Ljungqvist, Topor, Forssell, Svensson & Davidson (2015) har i sin studie undersökt möjliga 

förhållanden mellan psykisk sjukdom, sociala relationer och ekonomisk status. Huvudfrågan i 

studien var om ett ekonomiskt bidrag som skulle gå till sociala aktiviteter kunde ha en 

påverkan på självkänslan, den funktionella nivån och symptomen hos personer med flertal 

psykiska sjukdomar. Studiens resultat visar att deltagarna som fick ett ekonomiskt tillägg för 

sociala aktiviteter gjorde en signifikant förbättring gällande sin depression, ångest, sociala 

nätverk och självkänsla. Man såg dock ingen avsevärd förbättring gällande den funktionella 

nivån. I jämförelsegruppen såg man ingen signifikant förändring mellan de två 

bedömningstillfället. Studien visar en koppling mellan psykiska problem och ekonomiska 

problem. Individer som lever med psykiska problem har visat sig ha svårigheter med 

ekonomin. Författarna kommer fram till att människor med psykiska problem ska inkluderas i 

samhället och delta mer i sociala sammanhang och ett sätt att kunna göra det är genom 

exempelvis bidrag. Bidraget har visat sig ha positiv påverkan på personer med psykiska 

problem. Även Drake (2012) kommer fram till att det finns en koppling mellan psykiska 

problem och ekonomiska problem. Kostnader som uppstår i samband med psykisk sjukdom 

sträcker sig långt över det hälsosystem som finns i landet. Något som är gemensamt för alla 

länder är att individens och familjens ekonomi påverkas genom exempelvis förlorad inkomst 

och kostnader som man betalar från sin egen ficka. Även arbetsgivarens ekonomi påverkas på 

grund av exempelvis sjukfrånvaro. Samhällets ekonomi påverkas genom skatter och ökat 

välfärdsbidrag. Den ekonomiska påverkan kvarstår oftast i några år (Drake et al., 2012). Även 

i en rapport från Socialstyrelsen (2010a) framgår att personer med psykisk 

funktionsnedsättning har en svagare ekonomi. Personer med psykisk funktionsnedsättning har 

en svag personlig ekonomi, mindre aktiv fritid, låg utbildningsnivå och utanförskap från 

arbetsmarknaden.  

 

5.3 Aktivt medborgarskap  

Lindqvist & Sépulchre (2016) har gjort en undersökning om personer med psykosociala 

funktionsnedsättningar och deras erfarenheter av olika svårigheter som de stött på under deras 

liv. Forskarnas mål med studien var att ta reda på hur personer med psykosociala 

funktionsnedsättningar strävar efter aktivt medborgarskap avseende olika samhällsområden 

såsom skola, arbete, familjeliv, fritidsaktiviteter och kontakt med myndigheter. Resultatet av 

studien visar att personer med funktionsnedsättningar anser att välfärdssystemet är komplext. 
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Det finns brister på möjligheter att komma in i arbetsmarknaden, att få stödjande 

sysselsättningar, samt erbjudas rehabilitering för återgång till ett tidigare jobb. Deltagarna 

påpekade att det finns låga förväntningar om återhämtning för personer med psykiska 

problem. Med aktivt medborgarskap menas att den enskilde får möjlighet att påverka och fatta 

beslut i det som rör dennes liv. Det som kunde bli ett förhinder för ett aktivt medborgarskap är 

erfarenheter eller rädsla av stigma och diskriminering. Deltagarna uppgav att det finns brister 

med att ge information om diagnos och medicinering samt de framsteg som görs i 

behandlingen och detta kan påverka och bli ett hinder för deras autonomi. 

 

5.4 Politiken och beslutsfattande 

Johansson (2003) skriver att det sociala arbetet utförs i en politiskt styrd organisation där 

beslut kring insatser och åtgärder gällande den enskilde granskas och fattas av politiska 

tjänstemän inom nämnden. De tillsatta politikerna är många gånger lekmän, detta innebär att 

beslut gällande åtgärder och insatser många gånger grundas på icke professionella 

bedömningar. Finansieringen har en central betydelse när det gäller bedömning av insatsernas 

effekter. Exempelvis har lokala politikerna ett ansvar gentemot samhällsmedborgarna 

(Johansson, 2003).  

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2007) har de ekonomiska förutsättningarna i 

kommunen stor betydelse. Om kommunen har en ansträngd ekonomi i förhållande till de 

behov som finns leder detta till att kommunen blir tvungen att se över möjligheterna att 

avveckla verksamheter eller göra strängare bedömningar.   

Kostnader för olika verksamheter har en betydelse för hur politikerna fattar sina beslut. I vissa 

fall kan de politiska besluten syfta till att minska kostnaderna för en verksamhet och i vissa 

fall kan politikerna medvetet prioritera höga kostnader för vissa verksamheter. Beslut 

gällande resursprioriteringar fattas av politikerna under budgetprocessen. Prioriteringar 

innebär oftast att något prioriteras på bekostnad av något annat. Vidare framgår det i 

rapporten att politiker har det huvudsakliga ansvaret för beslut inom socialtjänsten. 

Politikernas kunskap i ekonomi är begränsad och inte alltid så goda. Behovet av stöd- och 

omsorg är stort i samhället och resurserna är begränsade. Detta innebär att politikerna gör 

prioriteringar som kan innebära mindre stöd och hjälp till de som har behov.  
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6.Teoretiska utgångspunkter  

Under detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Den tolkningsram vi har 

valt att använda oss av i denna studie är empowermentteori. Med hjälp av denna teori har vi 

analyserat respondenternas svar gällande boendestödets funktion samt kopplat studiens syfte 

gällande hur politikerna uppfattar insatsen boendestöd. Vi har även använt denna teori för att 

problematisera kring varför en del kommuner väljer att införa avgift för insatsen boendestöd. 

Inom detta avsnitt presenteras empowermentteori generellt, empowerments olika 

dimensioner, empowerment som process, den marknadsorienterade riktningen, empowerment 

som styrningsteknik samt den terapeutiska positionen. Den tidigare forskningen går också in i 

olika delar i empowermentteori. 

 

6.1 Empowermentteori 

Enligt Askheim och Starrin (2007) innebär empowerment i stora drag att utsatta individer får 

stöd till att kunna ta makten över sina liv igen. Begreppet empowerment uppstod i USA och 

har under senare tid blivit mer och mer populärt. Empowerment innehåller ordet power som 

står för, makt, kraft och styrka. 

Empowerment innehåller även egenskaper som; egenkontroll, självtillit, delaktighet, 

självstyre, deltagande, samarbete, socialt stöd, medborgarskap, kompetens samt stolthet. Detta 

är även människans innersta önskningar. I ovannämnda förklaring av begreppet empowerment 

resoneras inte kring maktaspekten när makten förflyttas mellan aktörer och någon blir av med 

makten och någon annan tar makten (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment har ingen 

entydig politisk färg och från början var empowerment ett begrepp för den politiska vänstern, 

radikalt socialt arbete och proteströrelser. Empowerment användes i kampen för människors 

lika rättigheter och människovärde (Askheim & Starrin, 2007). Begreppet empowerment 

förknippas alltmer med grupper som anses svaga i samhället som till exempel missbrukare, 

personer med psykiska sjukdomar, homosexuella, funktionshindrade samt invandrare 

(Askheim & Starrin, 2007). 

 

6.1.1 Empowerments olika dimensioner  

Enligt Corrigan (1999) har empowerment två överordnade dimensioner: den psykologiska 

dimensionen och den sociala handlingsorienterade dimensionen. Den sociala 
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handlingsorienterade dimensionen handlar om kontroll, makt, delaktighet och inflytande över 

sitt eget liv och den psykologiska dimensionen handlar om självuppfattning (Corrigan, 1999).  

Fitzsimons & Fuller (2002) skriver om de faktorer som omfattar den sociala 

handlingsorienterade dimensionen. Faktorerna ä följande:  

  Att inte känna främlingskap och få det stöd som behövs för att uppnå sina mål. 

 Att få verktyg och kunskap för att uppnå de mål som man har. 

 Att individen får bekräftelse för sina positiva förändringar.  

 Att individen medverkar och är engagerad i organisationer som är av nytta för deras 

utveckling och även engagerar sig i att ge stöd för andra i sin omgivning.  

 

Vi har valt att fokusera oss på den handlingsorienterade dimensionen då vi vill 

undersöka hur politiker ser på boendestöd. 

 

6.1.2 Empowerment som process 

Clark & Krupa (2002) skriver att empowerment som process handlar om aktiviteter och 

händelser som resulterar i empowerment hos individen ifråga (Clark & Krupa, 2002). Vidare 

skriver Sakellari (2008) att empowerment är en process som endast kan bedrivas av den 

enskilde. Empowerment kan inte föras vidare mellan individer, detta för att grunden i 

empowerment ligger i den enskildes självbestämmande och fria val att välja vägar för att må 

bra (Sakellari, 2008). 

Westerlund (2007) skriver att empowerment inte handlar om att utöva makt över andra 

människor, utan om den enskildes möjligheter att utöva makt i sitt eget liv. Vidare nämns det 

att empowerment, som ett individuellt fenomen, även kan benämnas som handlingsutrymme. 

Detta handlingsutrymme har en viktig roll då det handlar om vilka möjligheter den enskilde 

kan bestämma över samt vilka möjligheter den enskilde får. Det handlar om en kombination 

av handlingsutrymmet, som berör vad den enskilde skulle kunna göra och vad som egentligen 

görs. Westerlund menar att handlingsutrymmet kan delas in i två olika delar: det subjektiva 

handlingsutrymmet samt det objektiva handlingsutrymmet. Det subjektiva handlingsutrymmet 

inrymmer individens önskningar och självtillit och det objektiva handlingsutrymmet 

inrymmer individens förmågor i relation till dennes yttre förutsättningar, önskningar och 

risktagande. Vidare beskriver Westerlund (2007) det reella handlingsutrymmet som de 

verkliga möjligheter som individen har. Detta handlingsutrymme kan beskrivas som snittet 
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mellan det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet. Det är först när snittytan mellan 

de båda handlingsutrymmena ökar, som empowerment kan uppnås (Westerlund, 2007).  

 

6.1.3 Den marknadsorienterade riktningen 

Inom denna riktning är det den självständiga och fria individen som står i centrum. Politiken 

ska utformas efter individen och dennes behov. De grundläggande principerna inom denna 

inriktning är självbestämmande och självständighet för den enskilda individen. Denna 

ståndpunkt grundar sig i att det finns en tillit till individen där denne ses som kompetent, 

oberoende, rationell och därmed har en förmåga att fatta beslut gällande sina egna intressen 

(Askheim & Starrin, 2007).  

Askheim (2007) menar att välfärdsstaten kan ses som en institution som styr och 

omyndigförklarar individen med hjälp av standardiseringar och byråkrati. Välfärdsstaten har 

en högre press på sig från de marknadsbaserade modellerna och ett av de kallas New Public 

Management tänkandet. Detta går ut på att modernisera den offentliga sektorn. New Public 

Management handlar om att sätta invånarna i en kundroll i förhållande till utförarna av 

tjänsterna och på så sätt anpassa tjänsterna efter kundernas behov. Genom standardisering och 

byråkrati kan välfärdsstaten fungera förtryckande och paternalistiskt vilket leder till orättvisor 

(Askheim, 2007).  

Empowermentbegreppet består av två huvudelement: individen får beslutsrätt över sitt 

egna liv samt rätt och plikt till demokratiskt deltagande i samhället. Den kritik som förts mot 

den marknadsorienterade riktningen är att den inte fungerar inom välfärdssektorn då en 

grundläggande förutsättning är att lösningarna ska ge vinst. Detta påverkar och begränsar 

individernas handlingsutrymme och valmöjligheter. De svaga grupperna i samhället ges inte 

någon möjlighet till brukarstyrning och valfrihet (Askheim, 2007). Vidare menar författaren 

att denna konsumentmodell skiljer sig från den demokratiska modellen på så sätt att den 

demokratiska modellen är bredare och även tar hänsyn till att politiken ska utformas på ett sätt 

där brukarna ska ha kontroll och motverka klientificering, diskriminering och social 

exkludering (Askheim, 2007). 

 

6.1.4 Empowerment som styrningsteknik  

 Øvrelid (2007) skriver att empowerment i praktiken liknar governmentality som är en 

styrningsstrategi. Denna styrningsform visar sig i det moderna samhället där staten inte styr 

genom direkt inblandning, den enskilde blir ansvarig för sina handlingar men detta ska ske 
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inom ramarna som staten har satt upp. Ramarna definieras av de experter som är närvarande 

(Øvrelid 2007).  

Enligt Øvrelid (2007) innebär ett empowermentprojekt att det ska finnas en 

föreställning om vad ett “problem” är och hur det skall hanteras. Denna föreställning kan vara 

politisk, vetenskaplig osv. Empowerment handlar, enligt Øvrelid, alltid om konstituering och 

intervention för att förbättra de svagas position till så att de kan handla självständigt.  

 

6.1.5 Den terapeutiska positionen 

Askheim (2007) skriver att i den terapeutiska positionen ges empowerment betydelsen 

individuellt självförverkligande. I den terapeutiska positionen är fokus på att den enskilde ska 

få ökad medvetenhet om sin situation, att den enskilde ska få kunskap och att det i sin tur 

leder till minskad vanmakt och delaktighet i samhället. De professionella arbetar för att stärka 

individens förmåga att nå olika mål samt att den enskilde ska kunna få kontroll och bemästra 

vardagslivet. Det är genom empowerment som den enskilde kan få möjligheten att upptäcka 

de förmågor som de har och uppnå kontroll över sitt eget liv. Den kritik som har förts mot den 

terapeutiska positionen är att de professionella ger en del makt till brukarna och därmed 

bestämmer de professionella hur mycket makt som ska ges (Askheim, 2007). Vidare hävdar 

författaren att makt uteblir i den terapeutiska positionen då det inte tas hänsyn till samhällets 

förtryckande strukturer.  
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7. Metod 

I följande avsnitt presenteras vilken metod vi valt att använda oss av i vår studie. Vi redovisar 

även vilket urval som gjorts samt hur vi samlat in empirin. Sedan presenterar vi 

litteratursökning, tillförlitlighet, hur vi genomfört intervjuerna samt bortfall. Slutligen 

resonerar vi kring etiska överväganden samt för en kritisk diskussion kring metodvalet. 

 

7.1 Forskningsmetod 

Syftet med studien var att undersöka insatsen boendestöd ur politikers perspektiv samt varför 

en del kommuner har valt att införa avgift för insatsen boendestöd. 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer med politiker i tolv kommuner. Vi skickade ut e-

mail till de kommuner som hade insatsen boendestöd och sedan valde vi ut de kommuner som 

kunde ställa upp på en intervju inom vår angivna tidsram. Vi undersökte om insatsen var 

avgiftsbelagd eller inte och gjorde att aktivt val att inte ta med kommunernas storlek och 

geografiska läge. Vi valde även bort politiskt styre då majoriteten av de intervjuade 

kommunerna var socialdemokratiskt styrda.  

Enligt Bryman (2011) används kvalitativa intervjuer för att få fylliga och detaljerade 

svar. Intervjupersonen har möjlighet att röra sig i olika riktningar och avvika från den 

ursprungliga intervjuguiden. Syftet är att komma åt intervjupersonens ståndpunkt (Bryman, 

2011).  

Vi ansåg att en kvalitativ intervju var passande för vår undersökning. Eftersom vi ville 

ta reda på hur politikerna uppfattar insatsen boendestöd och dess funktion samt varför vissa 

kommuner valt att avgiftsbelägga insatsen boendestöd valde vi semistrukturerade intervjuer 

som metod för att samla in data till undersökningen. 

 

7.2 Urval  

Den pilotstudie som vi genomförde var en kartläggning av Sveriges 290 kommuner (se bilaga 

2) och det visade sig att 47 stycken kommuner hade valt att avgiftsbelägga insatsen 

boendestöd, fyra kommuner hade inte insatsen boendestöd och 239 stycken kommuner hade 

avgiftsfri insats.  

Vi använde oss sedan av ett målstyrt urval när vi valde ut kommuner (sex stycken 

kommuner med avgift och sex stycken kommuner utan avgift) som vi sedan intervjuade.  
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Bryman (2011) skriver att ett målstyrt urval kan användas då forskarna vill intervjua 

personer som är relevanta för forskningens syfte och problemformulering.  

När vi hade genomfört vårt målstyrda urval gjorde vi sedan ett bekvämlighetsurval för 

att få tag på 12 respondenter ur dessa kommuner. Bryman (2011) skriver att 

bekvämlighetsurval är ett urval som finns tillgängligt för forskaren. Urvalet ska vara lätt att få 

tag i. De 12 kommuner som vi valde att intervjua var de kommuner som svarade på våra e-

mail och som kunde ställa upp på en intervju inom den tidsram som vi hade för uppsatsen.  

 

7.3 Datainsamlingsmetod   

För insamling av material valde vi semistrukturerade telefonintervjuer. Vi genomförde totalt 

12 intervjuer med politiker i 12 olika kommuner. Fem stycken intervjuer genomfördes med 

politiker i kommuner där insatsen boendestöd var avgiftsbelagd och sju intervjuer 

genomfördes med politiker i kommuner där insatsen var avgiftsfri. Eftersom vi valde ut 

kommuner utspridda i olika delar av Sverige så anpassade vi vår datainsamlingsmetod till 

semistrukturerade telefonintervjuer. Detta på grund av brist på resurser och budget.  

Bryman (2011) skriver att det finns både för- och nackdelar med kvalitativa 

telefonintervjuer. I jämförelse med direkta intervjuer är telefonintervjuer mer 

kostnadseffektiva. Det är mycket billigare att genomföra en kvalitativ telefonintervju om det 

är individer som är svåra att få tag i. En annan fördel är att det ibland kan vara lättare att ställa 

och svara på frågor, speciellt om det berör känsliga ämnen. De nackdelar som finns med 

telefonintervju är att respondenten lättare kan avbryta intervjun än om intervjun genomförs 

direkt på plats. Det är även en nackdel när respondentens kroppsspråk inte kan läsas av. 

Intervjuaren missar därmed de reaktioner som uttrycks via kroppsspråk. Något som är viktigt 

att tänka på vid en telefonintervju är att intervjun inte blir för lång (Bryman, 2011). 

Andersen (2012) menar att det har blivit allt mer vanligt att forskare använder sig av 

telefonintervjuer som metod vid undersökningar. Denna form av intervjuteknik skiljer sig från 

enkäter och personliga intervjuer på grund av att den baseras på enbart muntlig 

kommunikation (Andersen, 2012). 

Vidare skriver Andersen (2012) att semistrukturerade intervjuer används i samma 

situationer som ostrukturerade intervjuer, men intervjuaren har oftast mer kunskap om 

området i fråga när man väljer att använda sig av semistrukturerade intervjuer. Intervjuaren är 

också intresserade av nya synvinklar och ny information. Intervjuaren har alltid en del 

förhållanden som denne vill belysa under intervjun och det brukar därför finnas en 
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intervjuguide som används under intervjun. Ämnena i intervjuguiden behöver inte tas upp i 

den ordning som står i intervjuguiden (Andersen, 2012). 

 

7.4 Litteratursökning  

Vi sökte efter litteratur som behandlar psykisk funktionsnedsättning, boendestöd, socialtjänst, 

avgifter samt socialt arbete. För sökning av artiklar använde vi oss av sökdatabaserna 

Sociological Abstracts, Social Services Abstracts och Social Sciences Citation Index samt 

sökorden mental disabilities, housing support, mental illness, welfare system, economy and 

mental disabilities and Sweden. Vi gjorde även en genomsyn av referenslistor i de artiklar vi 

funnit och använde oss av litteratur från dessa. 

 

7.5 Tillförlitlighet  

Bryman (2011) skriver att begreppet tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och att kunna styrka och konfirmera. Trovärdighet skapas när 

studien följer de tillförlitlighetskriterier som finns gällande trovärdighet (Bryman, 2011).  

Vidare skriver Bryman (2011) att inom kvantitativa studier används begreppet 

generaliserbarhet som handlar om att ge en detaljerad beskrivning av sammanhanget och det 

liknas vid begreppet överförbarhet. Överförbarhet handlar också om att bidra med kunskap 

och lärdom. I en kvalitativ forskning är generalisering inte det viktigaste (Bryman, 2011).  

Pålitlighet handlar om att läsaren får ta del av hur forskningsprocessen har gått till 

genom att samtliga delar i processen redovisas och här ges det också en chans till granskning 

av undersökningens kvalitet (ibid). Det sista delkriteriet handlar om möjligheten att kunna 

styrka och konfirmera att forskarens egen förförståelse och värderingar inte har påverkat 

undersökningen och resultatet av denna. Det är dock omöjligt att som forskare vara helt 

objektiv och det är därför viktigt att vara medveten om detta och tar detta i beaktande under 

studiens gång. Forskaren påverkas omedvetet om de egna värderingar men det är viktigt att 

inte avsiktligt påverka undersökningen med egna värderingar (ibid). 

För att  kunna skapa en trovärdighet i studien var vi noggranna med att presentera och 

motivera i resultatet hur studien genomfördes. Studiens pålitlighet uppnåddes då vi, på ett 

tydligt och strukturerat sätt förklarade och redogjorde för hur studien och intervjuerna 

genomfördes. Vi försökte att i största möjliga mån åsidosätta våra egna åsikter och 

värderingar för att kunna konfirmera och styrka. För att försöka hålla oss så objektiva som 



 

22 

 

möjligt diskuterade och resonerade vi kring våra förkunskaper och värderingar. Detta för att 

synliggöra dessa och undvika att våra förkunskaper och värderingar hade någon påverkan på 

undersökningen. 

 

7.6 Genomförande av intervjuerna 

Vi genomförde totalt 12 stycken telefonintervjuer och vi valde att vara två intervjuare vid 

varje intervjutillfälle. Intervjuerna fördelades jämnt mellan oss studenter, detta för att alla 

skulle få vara med vid lika många intervjutillfällen samt transkribera ett lika stort antal 

intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in och intervjuerna tog cirka 30 minuter. Vi inledde 

samtliga intervjuer med att fråga om intervjupersonen tagit del av informationsbrevet där vi 

informerade om de fyra etiska principerna. Vi frågade även om intervjupersonen hade gått 

igenom intervjufrågorna som vi skickat ut via mejl. Eftersom vi spelade in alla intervjuer 

underlättade det för oss när vi sedan skulle transkribera dessa.   

När vi genomförde intervjuerna valde vi att följa den frågeordning som vi hade i vår 

intervjuguide. Detta för att minimera risken av att påverka respondentens svar samt utfallet då 

intervjuerna utfördes av olika personer. För att minimera risken av olika utfall ännu mer valde 

vi att alltid vara två intervjuare vid varje intervju. 

 

7.7 Bortfall 

Vi hade för avsikt att intervjua totalt 12 kommuner som delades in i sex kommuner med 

avgift och sex kommuner utan avgift. När vi sedan hade kontaktat våra respondenter och 

genomförde intervjuerna framkom att en kommun hade uppgett felaktig/otydlig information 

på deras hemsida gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. Kommunen som vi 

intervjuade visade sig vara en kommun utan avgift medan det på kommunens hemsida stod att 

kommunen tog ut en avgift baserad på inkomst. Vi valde att tolka detta som ett bortfall i vår 

undersökning och gjorde bedömningen att ingen ny intervju var nödvändig. 

 

7.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika etiska principer som man bör överväga när man 

gör en intervjuundersökning (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet). Informationskravet handlar om att de berörda personerna får 

information från forskaren gällande studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att de kan 
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avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet handlar om att informera att deltagandet 

är frivilligt.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna gällande deltagarna behandlas med 

konfidentiellt och att uppgifterna inte hamnar hos obehöriga. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna informeras om vad materialet kommer att användas till 

samt att det endast kommer användas till det ändamål som har informerats (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Vi har tagit hänsyn till dessa principer genom att informera respondenterna om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt och de hade möjlighet att avbryta intervjun när de ville.  

Eftersom respondenterna inte nämns vid namn eller kommun och då uppgifterna endast 

används till denna studie uppfylls även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna kontrollerar och ser till att 

uppsatsarbeten på grundnivå samt avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. 

Vi tog även hänsyn till om vi behövde göra en etisk prövning (se bilaga 1). Utifrån de 

svar vi fick kom vi fram till att frivilligheten inte kan ifrågasättas eftersom vi valde att 

intervjua politiska nämndemän och inte barn eller personer med nedsatta kognitiva förmågor, 

alla deltagare fick full information om syftet och deltagarna hade möjlighet att avbryta 

intervjun när de ville. Då vi har svarat nej på samtliga frågor och tagit hänsyn till alla punkter 

så kom vi fram till att vi inte behöver genomföra en etisk prövning. 

 

7.9 Kritisk diskussion kring metodvalet  

Vi valde att genomföra semistrukturerade telefonintervjuer med politiker. Anledning till att vi 

valde telefonintervjuer som metod var på grund av avstånd och begränsad budget. Med 

semistrukturerade intervjuer fick vi information om hur politikerna resonerar kring 

boendestöd. Vi valde att inte använda oss av kvantitativ metod eftersom denna metod ofta 

används för att undersöka omfattningar och vi var intresserade av en ökad och fördjupad 

förståelse kring boendestöd samt varför man valt att införa avgift för insatsen. Bryman (2011) 

skriver att semistrukturerade intervjuer ger en frihet att följa respondentens berättelse och att 

kunna ställa följdfrågor. En annan aspekt som Bryman (2011) nämner är att med 

semistrukturerade intervjuer kan man följa sidospår. Det som beskrivs som en nackdel med 

semistrukturerade intervjuer är att transkribering av intervjuer är tidskrävande (Bryman, 

2011). Vi gjorde ändå bedömningen att semistrukturerade intervjuer skulle möjliggöra för oss 

att nå vår empiri.  
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Intervjuerna fördelades mellan oss tre författare och vi var alltid två stycken som genomförde 

varje intervju.   

Att det varit olika intervjuare kan ha haft en påverkan på våra respondenter utifrån att 

risken för olika följdfrågor ökar. För att minimera denna risk valde vi att alltid vara två när 

intervjuerna utfördes. Vår intervjuguide skickades ut till våra respondenter i samband med att 

tid och datum för intervjuerna bokades. Detta kan ha varit både positivt och negativt då 

respondentens svar kan ha blivit påverkad av andra kollegor. Tanken bakom att 

respondenterna fick ta del av intervjuguiden innan var att ge respondenterna möjlighet att få 

betänketid för kunna lämna mer utförliga svar. Det som är problematiskt med en kvalitativ 

intervju är att författarna kan ha svårigheter att kontrollera och styra över det material som 

inhämtas. Respondenternas svar på frågorna kan också påverkas av hur man tolkar frågan. Vi 

försökte dock att vara så noggranna som möjligt när vi formulerade våra frågor till intervjun. 

Vi uppskattade att intervjuerna skulle ta cirka 30 minuterna men när vi genomförde 

intervjuerna så tog det olika lång tid. Bryman (2011) skriver att det är någonting som är 

vanligt i kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011).  
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8. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Vi börjar med att presentera våra respondenter  

och fortsätter sedan med en presentation av våra fyra huvudteman. Vi har analyserat de 

intervjusvar som vi fått och sedan använt oss av en tematisk analys för att dela in dessa i fyra 

olika huvudteman: självständighet, hjälp till självhjälp i hemmet, avgift för en insats samt 

stöd utan avgift. Dessa huvudteman kommer att presenteras under fyra olika rubriker.  

Vi har sedan valt att dela in våra huvudteman i underteman. Gällande huvudtemat 

självständighet har vi undertemat förhållningssätt till målgruppen. När det gäller huvudtemat 

hjälp till självhjälp i hemmet har vi undertemat utveckling av förmågor samt externa 

kontakter. På huvudtemat avgift för en insats har vi tre underteman: ett symboliskt belopp, 

lika principen ska råda samt avgift genererar ansträngning. På huvudtemat stöd utan avgift har 

vi underteman, svåra sociala omständigheter och ökad motivation utan avgift (se tabell 1).  

I sammanfattningarna presenteras citerad text från studiens empiriska material. För att 

kunna presentera resultatet och få en tydligare och mer lättöverskådlig struktur på vårt arbete 

har vi valt att dela upp presentationen av resultatet och analysen. Analysen kommer således 

att presenteras i ett eget avsnitt, avsnitt 9. 

 

Tabell. 1. Temaindelning 

Huvudtema Undertema 

Självständighet Förhållningssätt till målgruppen 

Hjälp till självhjälp i hemmet Utveckling av förmågor 

Externa kontakter 

Avgift för en insats Ett symboliskt belopp 

Likaprincipen ska råda 

Avgift genererar ansträngning 

Stöd utan avgift Svåra sociala omständigheter 

Ökad motivation utan avgift 

 

8.1 Respondenterna 

Här har vi valt att presentera respondenterna i vår undersökning. Vi kommer vidare att 

benämna respondenterna som kommun 1-12. Vi valde att intervjua personer som är 

ordförande i social- eller vård och omsorgsnämnd i kommunerna. Detta för att dessa personer 
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är med och fattar beslut gällande avgifter och taxor för insatser som nämnderna ansvarar för. I 

tabell 2 nedan redovisar vi antal kommuner som har avgiftsfri respektive avgiftsbelagd insats. 

Sju av de intervjuade kommunerna hade avgiftsfri insats och fem stycken kommuner hade 

avgiftsbelagd insats. 

  

Tabell 2. Fördelning av kommuner med avgiftsfri/avgiftsbelagd insats. 

Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avgift Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

  

8.2 Självständighet 

Samtliga respondenter svarade att de ansåg att boendestöd är en insats som möjliggör för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar att kunna leva ett självständigt liv. Detta 

innebär att den enskilde genom stöd, självbestämmande och vägledning ges möjlighet att 

kunna leva ett självständigt liv. Boendestöd är en insats som bidrar till att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar kan leva självständigt i ordinärt boende. Flera respondenter 

menade att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte klarar av att leva självständigt 

utan boendestöd.  

  

[...] Vi ser den här gruppen människor som inte i första hand är i behov av omsorg utan är i behov av stöd 

och hjälp för att kunna klara sig bättre själva. [...] om boendestöd inte skulle finnas så skulle många av de 

här personerna inte klarar av att leva själva. (Kommun 12). 

 

En kommun menade att kommunen utgår från brukarnas behov och det är brukaren som 

bestämmer. 

 

Vi utgår ifrån brukarens behov av stöd och det är också brukare som bestämmer vad  han eller hon 

behöver och i vilken omfattning för att leva ett självständigt liv. (Kommun 1). 

 

En annan kommun menade att ökad självständighet nås genom att göra vardagen lättare.  

  

[...] De får ju vägledning och stöd. Många behöver också lära sig att skapa struktur. Man underlättar för 

de i vardagen som i sin tur leder till ökad självständighet och syftet är ju att det ska vara kompenserande. 

(Kommun 3). 
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 Avseende frågan om politikerna har andra åsikter eller tankar gällande insatsen boendestöd 

svarar flera av respondenterna att insatsen möjliggör för den enskilde att med stöd och hjälp 

klara av att bo kvar i ordinärt boende. Flera kommuner menar att insatsen boendestöd har en 

betydande roll för den enskilde och utan den hjälp och stöd som insatsen erbjuder skulle 

många av brukarna som de möter inte klara sig själva i ordinärt boende. 

  

[...] det ger också ger möjlighet till kvarboende i egen bostad på ett annat sätt så att de här individerna har 

en reell möjlighet till social fungerande situation och att det hjälper till att bryta isolering. (Kommun 9). 

 

En annan kommun svarade att boendestöd möjliggör för den enskilde att bo i vanlig lägenhet.  

 

[…] Boendestöd är för personer med psykisk funktionsnedsättning, för att klara av att bo i vanlig lägenhet 

[…]. (Kommun 7). 

 

8.2.1 Förhållningssätt till målgruppen 

Flera kommuner uttrycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt och att inte göra arbetet åt brukarna utan tillsammans med dem. Det är viktigt 

att brukarna får den stöttning och de verktyg som behövs och som gör det möjligt för dem att 

klara av att göra saker själva. 

  

 [...]vår utgångspunkt är att man ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt, att man ska jobba med 

färdigheter och hjälpmedel och motivation hos dom vi finns till för. (Kommun 4). 

 

En annan kommun påpekade att personer med psykiska funktionsnedsättningar är en svag 

grupp som behöver mycket stöd.  

  

[...] det är en väldigt skör grupp som har svårt att göra sin röst hörd och de behöver mycket stöd för att 

klara sig i samhället. (Kommun 6). 

 

Flera kommuner menade att det är viktigt att boendestödjaren inte gör allt utan den enskilde 

ska ges möjlighet att försöka klara av så mycket som möjligt själv.  
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[...] vi ska ju hjälpa de som behöver vårt stöd till att klara så mycket som möjligt själv så att inte vi går in 

och gör allting åt dom. (Kommun 3). 

  

8.3 Hjälp till självhjälp i hemmet  

Respondenternas svar gällande insatsen boendestöd varierade men samtliga respondenter var 

eniga om att insatsen boendestöd utgör en viktig funktion för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Flera kommuner svarade att en betydande funktion för insatsen 

boendestöd är “hjälp till självhjälp”. 

  

Jag tror att boendestöd ser ganska lika ut runt om i hela landet och det finns en tanke bakom hur 

boendestöd ska vara. Hjälp till självhjälp. (Kommun 2). 

 

En annan kommun påpekade hur viktigt boendestödet är när det gäller att hjälpa människor 

till självhjälp.  

 

[...]det är en väldigt bra stödform för att kunna hjälpa människor till självhjälp. Att få struktur på sin 

vardag och att klara sitt dagliga liv. (Kommun 11). 

  

Flera kommuner svarade att en viktig funktion för insatsen boendestöd är att hjälpa brukarna 

att klara av att göra vardagliga sysslor som exempelvis att betala räkningar, ta kontakt med 

myndigheter och delta i aktiviteter. 

  

[...] det är ju ett sätt att stötta för att våga göra saker eller orka med och göra saker som man annars tycker 

är jobbiga, det kan vara att ta kontakt med olika inrättningar såsom Försäkringskassan, kommunen, men 

också att få saker ur händerna som är jobbiga, till exempel att betala sina räkningar […]. (Kommun 7). 

  

8.3.1 Utveckling av förmågor  

Boendestödjaren ska arbeta med att hjälpa den enskilde att utveckla de förmågor som denne 

har för att leva självständigt. Boendestödjaren ska också hjälpa den enskilde att bevara de 

funktioner som denne har så länge som möjligt. Flera av kommunerna svarade att en viktig 

funktion för boendestödet var att motivera brukaren till att delta i olika aktiviteter och sysslor. 

Kommun 3 svarade att insatsen boendestöd är en väldigt viktig insats som har en betydande 

roll i många människors liv. Vidare svarade de att “boendestöd kan vara av övergående art 

och det är väl också en del av syftet”. Kommun 2 svarade att syftet med boendestödet är att 
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den enskilde är delaktig och att arbeta för självständighet “att inte ta över arbetet och 

arbetsuppgifterna, utan ta med dem och få in de på aktiviteter. Det är det våra 

boendestödjare jobbar allra mest med”. Att kunna stötta, motivera och ge “verktyg” för att 

kunna hantera vardagslivet ansågs, av flera kommuner, vara en viktig del i boendestödets 

funktion. Respondenterna menade att det är viktigt att inte göra arbetet/sysslorna åt brukarna 

utan istället försöka engagera dem och göra sysslorna tillsammans. Detta är något som i 

längden leder till ökad självständighet och utveckling av förmågor. 

  

[…] Det är gör ju att den enskilde får lite påputtning och så ser vi till att den gör sina dagliga 

sysselsättningar och kommer igång och det ger ju bättre livskvalité[…]. (Kommun 6). 

 

Boendestöd bidrar till att den enskilde kan bevara de funktioner som denne har samt bidrar till 

en utveckling av förmågor för att kunna leva ett självständigt liv utan stöd och hjälp utifrån. 

 

[…] många tror att de ska få boendestöd för att de ska få hjälp att sköta hemmet men det är inte det som 

det är frågan om utan de ska få hjälp till att klara det själva. (Kommun 10). 

 

8.3.2 Externa kontakter 

En av boendestödjarens uppgifter är att hjälpa den enskilde med externa kontakter. Med 

externa kontakter avses bland annat olika myndigheter och hälso- och sjukvården. 

Boendestödjarna kan hjälpa den enskilde genom att stötta denne och hitta strategier för att 

kunna klara av vardagen och bli mer självständig.  

 

[...] boendestöd stöttar den enskilde med vardagliga aktiviteter som den enskilde har svårt att klara av på 

egen hand som att handla, gå igenom post, städa eller hushåll, pengar etc. Allting som har med livet att 

göra egentligen. Och det fungerar som ett stöd i kontakterna med myndigheter eller sjukvård m.m. Målet 

är att stötta och hitta strategier för att den enskilde ska stärkas i vardagen och bli mera självständig. 

(Kommun 9). 

 

En kommun lyfter fram vikten av kompetent personal. För att kunna arbeta som 

boendestödjare är det viktigt att personalen har kännedom om de svårigheter och 

begränsningar som psykisk funktionsnedsättning kan medföra för den enskilde. Kompetent 

personal klarar bättre av att bemöta dessa svårigheter som kan uppstå i vardagen.  
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[...] Det är en viktigt insatsen som ska använda. Och det är viktigt med att man har en kompetent 

personal. Det är egentligen A och O att man har en kompetent personal som jobbar i boendestöd. 

(Kommun 11). 

 

8.4 Avgift för en insats 

Flera kommuner som vi intervjuade hade avgiftsbelagt boendestöd och resultatredovisningen 

avser dessa kommuners intervjusvar. Samtliga politiker finner att boendestödet är viktigt för 

dessa personer, men trots detta väljer vissa kommuner att avgiftsbelägga insatsen boendestöd. 

Och då kan man fundera på hur man motiverar detta? 

Kommunernas svar gällande avgifter varierade. En del kommuner menade att införandet 

av avgift var för individens bästa, att saker i livet inte är gratis och att individerna skulle lära 

sig att betala för den hjälp de får medan andra kommuner hade resonerat utifrån kommunens 

ekonomiska situation.    

En kommun konstaterar att individer som har en bättre ekonomisk situation, historiskt 

sett har betalat genom skattemedel för individer som har svagare ekonomi och därmed är det 

relevant att de individer som har bättre ekonomi också ska betala. Kommunen resonerar på 

detta vis: “de betalda skattsedlarna skulle gå främst till de som inte har tjock plånbok och de 

som har tjock plånbok de kunde betala mer för sig själva då”.  

Kommun 5 konstaterar att skattemedlen ska räcka till alla behov: “alltid en ständig strid 

med att få skattemedlen att räcka till alla behov”. Men resurserna är begränsade “Behoven är 

ju oändliga men resurserna är ju liksom ändliga”. 

En annan kommun menar att om den enskilde har en svag ekonomi så ska denne 

erbjudas samma vård och stöd och inkomsten ska inte avgöra om den enskilde har rätt till att 

få vård “har jag inte bra ställt då ska jag ändå ha möjlighet att få samma vård och hjälp och 

allt det här. Så att…min inkomst ska inte styra om jag har rätt eller råd eller inte”. 

 En kommun anser att det är viktigt att individerna inte får betala något för insatsen i början 

eftersom det då kan innebära att individen tackar nej till insatsen och blir skrämd “att få 

insatsen boendestöd då ska man i inledningsfasen inte betala någon avgift. För vi vill ju inte 

skrämma bort personer“. Kommunen menar att det är viktigt att individen först får blir 

bekväm med insatsen och efter en period väljer kommunen sedan att belägga insatsen med en 

avgift “utan det är liksom när man känner sig bekväm med insatsen då börjar vi ta betalt”. 
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Kommun 12 anser vidare att eftersom boendestödet ges inom ramen för socialtjänstlagen så 

följer det naturligt att ta ut en avgift för insatsen “det har bara följt av att det så att säga 

tillhör det regelverket”. 

 Avseende frågan om kommunens ekonomi hade någon betydelse för hur politikerna 

resonerade när de fattade beslut gällande avgift för insatsen boendestöd framkommer att två 

av de intervjuade kommunerna tog kommunens ekonomi i beaktande när de fattade beslut 

gällande avgift. Kommun 4 svarade att avgiften täcker vissa kostnader och om kommunen 

skulle avskaffa avgiften för insatsen boendestöd skulle de bli tvungna att ta pengarna någon 

annanstans ifrån “då blir det ju en intäkt som försvinner”.   

Enligt kommun 4 används intäkterna från boendestödsavgiften till att täcka upp för 

bland annat personalkostnader och fordonskostnader, “det är framförallt personalkostnader”. 

Vidare resonerar samma kommun att en tuff ekonomisk situation för med sig stora 

utmaningar. 

  

 [...] Vi har en tuff ekonomisk situation i kommunen och som de flesta står vi för stora utmaningar framåt 

med demokratiutvecklingen och landstinget påverkar vårt arbete, man ska klara sig i sitt hem idag på ett 

helt annat sätt än vad man gjorde förut. Det har betydelse även för ekonomin, avgifter hör ju ihop med 

ekonomi. (Kommun 4). 

  

Kommun 12 resonerar på samma vis och menar att avgiften har betydelse för kommunens 

ekonomi och att avskaffande av avgift för insatsen boendestöd skulle innebära att intäkterna 

måste komma från annat håll. 

 

[...] Men det skulle ha en betydelse om vi skulle funderar på att ta bort den. Därför att om man har en 

avgift och sen väljer att ta bort den, så måste man få intäkterna någon annanstans ifrån eller dra ner på 

någon verksamhet. [...] Så det är helt klart att de skulle få konsekvenser för kommunens ekonomi. 

(Kommun 12). 

  

Flera kommuner svarade att ekonomin inte hade någon betydelse gällande avgift för insatsen 

boendestöd. 

Kommun 2 svarade att “det inte finns något ekonomiskt syfte” och menar att avgiften för 

boendestöd är för låg för att kunna finansiera någon verksamhet. “Syftet med avgiften är 

symbolisk och har ingen ekonomisk påverkan överhuvudtaget”. 

Kommun 7 svarade att kommunens ekonomi inte hade någon betydelse för varför de har 

valt att införa avgift för insatsen boendestöd. Anledningen till varför de har avgiftsbelagt 
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insatsen boendestöd var på grund av att individerna skulle bli självständiga, kunna klara sig 

utan insatsen och “komma vidare”. 

 

8.4.1 Symboliskt belopp  

Att avgiftsbelägga boendestöd och ta ut en kostnad är endast en symboliskt summa. Personer 

med psykiska funktionsnedsättningar ska lära sig att leva ett självständigt liv utan hjälp- och 

stöd och ett sätt att göra det är att ta ut en avgift för insatsen. Genom att betala för insatsen så 

lär sig dessa individer att betala för det stöd som ges och därmed blir avgiften symbolisk.  

Kommun 2 resonerar kring avgiften och menar att det endast “är en symbolisk summa 

som handlar om att få den enskilde att förstå att saker i livet inte är gratis”. Samma kommun 

menar att avgiften utgör en del av att leva ett självständigt liv, att man faktiskt betalar för den 

hjälp som man får “att veta att saker ramlar inte bara ner utan man behöver betala en viss 

summa”. 

 

8.4.2 Likaprincipen ska råda  

När det gäller att avgiftsbelägga en insats så anser vissa kommuner att lika ska behandlas lika. 

Individer som har behov av hemtjänst får betala en avgift och det handlar om likvärdigheten, 

att det ska vara lika för alla. Om boendestödet var avgiftsfritt så skulle många personer som 

har hemtjänst tacka nej och söka sig till insatsen boendestöd. 

  

Vissa kanske hindras att söka hjälp när det kostar, och samtidigt har vi avgifter för andra grupper och 

många som finns i hemtjänsten idag skulle i vissa fall kunna ha boendestöd istället och det handlar 

mycket om likvärdigheten och gör vi olika så blir det svårt eftersom vi har flera andra då som betalar 

avgift så skulle det säkert vara fler då som säkert skulle söka boendestöd istället. (Kommun 5). 

 

Kommun 5 menar att avgiften endast hör till en liten del av kommunens intäkter och lika 

gärna skulle kunna avskaffas. Kommunens syfte med avgift för insatsen boendestöd är att  

”det ska vara rättvist och lika för alla”. Med detta menar kommunen att eftersom andra 

insatser som erbjuds enligt socialtjänstlagen kostar, som till exempel hemtjänst, är det mer 

rättvist att även boendestödet kostar. Det ska vara “jämförbart med alla andra delar vi har 

inom samhällsservicen”. 
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8.4.3 Avgift genererar ansträngning 

Genom att avgiftsbelägga insatsen boendestöd menar en del kommuner att individerna 

kommer att anstränga sig mer till att ta emot insatsen.  

En kommun valde att avgiftsbelägga insatsen boendestöd eftersom en del individer som hade 

insatsen boendestöd blev allt för bekväma med stödet och fortsatte att ha kvar insatsen trots 

att behovet av insatsen upphört. Kommunen valde då att avgiftsbelägga insatsen boendestöd 

för att bryta detta mönster.   

  

[…] folk blev kvar i insatsen fast man faktiskt klarade sig själv men det var så gott att ha det där stödet i 

ryggen, att på något sätt inte komma vidare, det var liksom ingen som såg själv att nu klarar jag mig, nu 

behöver jag inte er hjälp längre. Och om vi inför en avgift för de personer som ser vikten av boendestöd 

men också är på väg ur det. då känner man att nä jag klarar mig själv, nu behöver jag ju inte hålla på att 

betala för detta. (Kommun 7). 

 

En annan kommun resonerar att om insatsen boendestöd skulle vara avgiftsfri så skulle den 

enskilde inte anstränga sig att ta emot det stöd som ges. 

 

[…] alltså jag får hjälp och stöd och det betalar jag för, klarar jag mig själv så behöver jag inte betala 

heller men kostar det inte så kanske jag inte anstränger mig lika mycket. (Kommun 4). 

 

8.5 Stöd utan avgift  

Majoriteten av respondenterna belyser vikten av att ta hänsyn till att personer med psykisk 

funktionsnedsättning tillhör en utsatt målgrupp med svag ekonomi. Några av respondenterna 

menar att ett införande av avgift skulle kunna innebära ännu större svårigheter för brukarna 

och även bli mer kostsamt för samhället då de istället kan behöva stöd i form av andra 

insatser. 

 

Det bli sämre om de inte tar emot och så går något snett istället och så kostar de mer ur en annan 

pengaburk. Att man hamnar i skulder. Vi vill ha med så många som möjligt och då tror vi att de är viktigt 

att den är avgiftsfri. Och det är en grupp med en svag ekonomi och då kanske de prioriterar bort de här 

och så är de något som barkar iväg […] Och de är billigare för oss faktiskt tror vi att de är gratis, när man 

tar ihop de hela. Och livskvalité, att de kan känna sig trygga. Får ett bra liv också. (Kommun 1). 
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Att avgiftsbelägga insatsen kan innebära att en del säger ifrån sig stöd- och hjälp och det 

skulle innebära ökade kostnader för kommunen.  

  

[...] skulle vi införa de skulle kanske de svagaste personerna i den gruppen säga upp de och så skulle de 

barka iväg och då skulle det bli lika dyrt för oss ändå om inte dyrare. Jag tror vi både resonerat för 

individens bästa och att vår egen budget mår bättre på lång sikt. (Kommun 1). 

 

En kommun menar att det finns en risk att personer som har en svag ekonomi och verkligen 

behöver stödet skulle avsäga sig insatsen om det blev avgiftsbelagt.  

  

Många av de här personerna har en svag ekonomi och rädslan är naturligtvis att de skulle avsäga sig 

boendestöd fast de egentligen behöver det och det gynnar absolut ingen. (Kommun 3). 

 

En kommun menar att man behöver göra en kartläggning över hur individernas ekonomi ser 

ut som har insatsen innan man beslut om att införskaffa avgift för insatsen. Då det är svårt att 

generalisera att alla som har insatsen har råd att betala för den.  

 

För det finns människor med psykiska funktionsnedsättningar som har möjlighet att betala men frågan är 

om vi generaliserar, att alla kan. Det finns kanske de som inte har ekonomin eller inte är motiverade och 

då backar de. Man måste göra en bra kartläggning innan man inför avgift. Man måste veta om några blir 

utanför och det blir ännu svårare. (Kommun 6). 

 

8.5.1 Svåra sociala omständigheter  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar lever under svåra sociala omständigheter med 

svag ekonomi. Många saknar arbete och försörjer sig med socialbidrag och andra former av 

bidrag. 

 

[...] den här målgruppen lever ofta i svåra sociala omständigheter och har det generellt väldigt svårt 

ekonomiskt. Och då inte bara på grund av en låg inkomst utan också på grund av att de har svårigheter att 

hantera och kanske prioritera ekonomi och att de kanske har skulder som uppstått till följd av sin 

sjukdom. (Kommun 9). 

 

En del har en god man som hjälper de med ekonomin och kontakt med myndigheter.  
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Skulle vi ta ut en avgift så skulle vi i andra ändan behöva betala ut ett socialbidrag istället. För att de inte 

klarar sin ekonomi och då är det bättre att det här är avgiftsfritt och så får man den hjälpen och så ska man 

försöka klara sig på sin ekonomi. [...] oftast har de människorna en god man som hjälper dem med 

ekonomin. [...]. (Kommun 10). 

 

En del har inte så stora resurser och har behov av andra för att klara sig. Har man inte råd så 

ska det inte vara ett hinder i att ta emot insatsen. 

 

[…] det här är ofta väldigt svaga personer som kanske inte har så stora resurser. Och vi anser att  det är så 

pass viktigt att få det här stödet. För vi vill inte man ska få något hinder i att man inte anser sig ha råd 

eller så, därför har vi inte satt någon avgift. (Kommun 11). 

 

8.5.2. Ökad motivation utan avgift 

Genom att inte ta ut en avgift för boendestödet kan kommunerna motivera den enskilde till att 

ta emot stöd. Med avgiftsfritt boendestöd kan den enskilde motiveras till att ta emot en insats 

som de själva, vissa gånger, inte anser är nödvändiga men som de egentligen har behov av för 

att kunna klara sig i samhället. 

  

[… ] Det är mycket motivationsarbete och dessutom om det ska kosta pengar kanske de ändå avstår från 

det stödet så då har det varit väldigt viktigt att ge den kostnadsfri för att det är viktigt att de mår bra och 

behöver mindre sjukvård. Framförallt människovärdet. (Kommun 6). 

  

En kommun påpekar att de ser positiva effekter av att motivera de individer som inte är 

motiverade genom att inte ta ut en kostnad för insatsen boendestöd. 

 

[...] vi såg att det fanns individer som tackade nej för att man inte hade ekonomiska möjligheter [...] vi ser 

såna positiva effekter av att kunna motivera de som inte är jättemotiverade till att ta emot hjälp... man tar 

emot hjälpen på ett annat sätt än om man får betala för den så det är absolut inte ett alternativ eftersom det 

här är individer som har väldigt låga inkomster. [...] då kommer man ju inte att vilja betala för en sån här 

insats, absolut inte och då ser inte jag att det skulle vara ett dugg motiverande för att man betalar, tvärtom. 

(Kommun 9). 
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9. Analys 

I detta avsnitt har vi analyserat vårt empiriska material med empowermentteori som 

utgångspunkt samt tidigare forskning som gjorts inom området. Vi har valt att dela in även 

detta avsnitt i de fyra teman som presenterades i resultatavsnittet; självständighet, hjälp till 

självhjälp i hemmet, avgift för en insats samt stöd utan avgift. 

 

9.1 Självständighet 

Enligt vår analys resonerar alla kommuner på samma sätt gällande insatsen boendestöd. 

Samtliga kommuner anser att boendestöd är en insats som bidrar till ökad självständighet för 

personer med psykisk funktionsnedsättning och att det i sin tur bidrar till att individerna kan 

bo kvar i ordinärt boende. 

Enligt Socialstyrelsen (2010b) ska kommunerna sträva efter att kunna erbjuda individer 

ett bra boendestöd. Ett väl fungerande boendestöd möjliggör för individer, som har behov av 

stöd i hemmet, att kunna leva ett självständigt liv. Även FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter menar att en egen bostad är en grundläggande rättighet för alla (FN, 2006). 

Ur en teoretisk utgångspunkt visar analysen att begreppet empowerment genomsyrar 

hela processen kring boendestöd och politikernas resonemang stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens föreskrifter. 

I vår analys framkommer det att samtliga respondenter har samma syn avseende 

begreppet självständighet, att individen ska få stöd och resurser för att på sikt kunna klara sig 

själv och ha makt över sitt eget liv. Detta är något som Askheim (2007) lyfter upp i den 

terapeutiska positionen, att individen ska ha makt och kontroll över sitt eget liv och bemästra 

vardagen.  

Askheim & Starrin (2007) skriver vidare om begreppet empowerment som betyder 

egenmakt och handlar om att individen ska känna att denne har makt över sitt liv. Utsatta 

individer ska få stöd för att ta makten över sin situation och på det sättet vara mer 

självständiga (Askheim & Starrin, 2007).  

I den terapeutiska positionen av empowermentteori nämns att genom empowerment kan 

den enskilde uppnå kontroll över sitt eget liv. Det är genom ökad medvetenhet som individen 

kan få delaktighet i samhället (Askheim, 2007). Utifrån de intervjusvar som vi har erhållit så 

framgår det att boendestöd är en insats som bidrar till ökad självständighet genom att den 

enskilde får stöd med att ta kontroll över sitt eget liv.  
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Även Corrigan (1999) skriver att det finns olika dimensioner på empowerment och en 

dimension som kallas den sociala handlingsorienterade dimensionen belyser vikten av att ha 

inflytande över sitt eget liv, känna delaktighet och att ha makt över sin livssituation (Corrigan, 

1999). Vidare framkommer det i vår analys att det är viktigt att den enskilde som har 

boendestöd får möjlighet att göra så mycket som möjligt själv och bestämma hur stödet ska 

utformas.  

Andersson (2016) lyfter vikten av en god relation mellan omsorgstagare och givare. Det 

är viktigt att boendestödet utformas och anpassas efter individens behov. Om individen inte 

får rätt förutsättningar och stöd, finns det risk att insatsen blir ineffektiv (Andersson, 2016).  

Av våra intervjusvar framgår det att relationen mellan boendestödjare och 

omsorgstagare spelar en viktig roll då insatsen ska anpassas efter den enskildes behov och den 

enskilde ska göra så mycket som möjligt själv och genom ett rehabiliterande förhållningssätt.  

Flera kommuner anser att det är viktigt att arbeta utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt och att individerna ges möjlighet att göra saker själv. Boendestödjarna ska 

inte göra arbetet åt den enskilde utan tillsammans med denne. Detta styrks i Sakellari (2008) 

som menar att en viktig del i ett empowermentorienterat arbetssätt är att fokusera på den 

enskildes självbestämmande samt att den enskildes mående påverkas av dennes egna val 

(Sakellari, 2008). 

 

9.2 Hjälp till självhjälp i hemmet 

Vår analys visar att politikernas beskrivningar av boendestödets funktion stämmer bra överens 

med hur insatsen boendestöd definieras enligt Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen (2010b) 

är boendestöd en praktisk och social insats och syftet är att boendestödet ska underlätta 

vardagen för den enskilde i dennes eget hem (Socialstyrelsen, 2010b). 

Vår analys visar att flera kommuner anser att en viktig funktion för insatsen boendestöd 

är att hjälpa den enskilde att hantera vardagslivet.  

Brolin et al. (2016) skriver om boendestödets funktion och vikten av att kunna hantera 

vardagslivet. Att hantera vardagslivet innebär bland annat att få till strategier och rutiner i den 

enskildes vardagsliv. Stödet bör ges kontinuerligt och avbrott av insatsen bör undvikas. 

Insatsen bör planeras tillsammans med den enskilde och fortgå fram tills dess att den enskilde 

klarar av det vardagliga livet självständigt (Brolin et al., 2016).  

En kommun anser att boendestödet är någonting tillfälligt och ska fortgå fram tills dess att den 

enskilde blir självständig och klarar av att hantera vardagslivet. Vår analys visar att två 
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kommuner lyfter upp boendestödets funktion som “hjälp till självhjälp” och flera kommuner 

anser att boendestödet handlar om motivationsarbete och att ge verktyg till individen att klara 

sig själv.  

Flera kommuner anser att självbestämmande och individens egna val är viktigt och att 

individerna gör sysslorna själva och att boendestödjaren inte ska göra saker åt den enskilde.  

Enligt Clark & Krupa (2002) är empowerment som process aktiviteter som leder till 

empowerment hos den enskilde. 

Sakellari (2008) konstaterar att processen kring empowerment endast kan bedrivas av 

den enskilde och inte kan föras vidare mellan individer. Anledningen till detta är för att 

empowerment grundar sig i den enskildes självbestämmande och fria val (Sakellari, 2008).  

Enligt Westerlund (2007) grundar sig empowerment i den enskildes möjligheter att 

utöva makt över sitt egna liv och inte att utöva makt över andra människor. Författaren menar 

vidare att empowerment som ett individuellt fenomen kan benämnas som ett 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet handlar om vilka möjligheter som ges till den 

enskilde samt vad denne får för möjligheter att bestämma. Det finns två olika former av 

handlingsutrymme, det subjektiva och det objektiva. Vidare beskriver Westerlund (2007) 

även det reella handlingsutrymmet som kan tolkas som snittet mellan det subjektiva och det 

objektiva handlingsutrymmet. Detta handlingsutrymme handlar om de möjligheter som den 

enskilde har och det är när snittytan ökar mellan de båda handlingsutrymmena som 

empowerment kan uppnås (Westerlund, 2007). 

Vår analys visar att boendestödet underlättar för den enskilde att klara av och göra saker 

som denne annars tycker är jobbigt och inte hade vågat göra. Exempelvis ta kontakt med 

myndigheter. Utan boendestödet skulle individer med psykiska funktionsnedsättningar ha 

svårigheter med att leva ett självständigt liv och fatta egna beslut.  

Lindqvist & Sépulchre (2016) som skriver om vikten av ett aktivt medborgarskap som 

innebär att den enskilde får möjlighet att påverka och fatta beslut i sitt eget liv. Individer med 

funktionsnedsättningar tycker att välfärdssystemet är komplext då det är svårt att komma in i 

arbetsmarknaden, få stödjande sysselsättningar att erbjudas rehabilitering.  

Vår analys visar att alla kommuner anser att boendestödet fyller en viktig funktion för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunerna anser att boendestödet ska vara 

en tillfällig insats som bör ges under en period av den enskildes liv för att denne ska kunna 

klara av vardagslivet och målet med insatsen är att individen ska kunna leva ett självständigt 

liv. 
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9.3 Avgift för en insats 

I vår analys resonerar alla kommuner olika gällande avgifter. Flera kommuner anser att 

kommunens ekonomi har en betydelse för valet att införa avgift och flera kommuner anser att 

kommunens ekonomi inte har någon betydelse för varför de har valt att införa avgift. 

Ur en teoretisk utgångspunkt visar vår analys att det finns ett tydlig empowerment-

perspektiv i valet att införa avgifter. Øvrelid (2007) beskriver att i praktiken liknar 

empowerment governmentality som är en styrningsstrategi. Detta innebär att staten inte styr 

genom direkt inblandning utan att den enskilde blir ansvarig till att förverkliga sig själv men 

att det ska ske inom ramarna som definieras av experterna (Øvrelid 2007). Ett exempel på 

detta är kommun 2 som anser att individen kan bli självständigt om det finns en avgift för 

insatsen boendestöd. Avgiften är endast en symbolisk summa för att individen ska förstå att 

saker inte är gratis.  

Vår analys visar att majoriteten av kommunerna som har avgift för boendestöd använder 

avgiften till att styra individen inom vissa ramar.  

Askheim & Starrin (2007) konstaterar att den marknadsorienterade riktningen inom 

empowermentteori handlar om att individen står i centrum och är självständig men att 

välfärdsstaten styr och omyndigförklarar individen med hjälp av byråkrati och 

standardiseringar. Askheim (2007) skriver att välfärdsstaten har en högre press på sig från den 

marknadsorienterade modellen New Public Management. Modellen går ut på att modernisera 

den offentliga sektorn och lösningarna ska ge vinst (Askheim, 2007).  

Vår analys visar att för de kommuner där ekonomin spelade en roll vid införande av 

avgift så handlar det om att hitta lösningar som kan täcka andra kostnader. Detta styrks i en 

rapport från Socialstyrelsen (2007) där det framgår att de ekonomiska förutsättningarna i 

kommunen har stor betydelse. Om kommunens ekonomi är svag i förhållande till de behov 

som finns så får kommunen se över möjligheter att avveckla verksamheter eller göra andra 

bedömningar som är striktare (Socialstyrelsen, 2007).  

Askheim (2007) beskriver att den marknadsorienterade riktningen begränsar individens 

handlingsutrymme och de svaga i samhället ges inte möjlighet till brukarstyrning. Øvrelid 

(2007) skriver att empowerment i praktiken handlar om att lägga till rätta för autonomi. 

Individen får forma sig själv men inom ramarna som definieras av experter. Vår analys visar 

att samtliga av de 12 intervjuade kommunerna var eniga om att boendestödet bidrar till 

individens självständighet och menade att självständighet uppnås oberoende om insatsen har 

avgift eller inte. 
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9.4 Stöd utan avgift  

Enligt vår analys har de kommuner som har avgiftsfri insats ett annat resonemang gällande 

avgifter. Utifrån vår analys kan vi konstatera att alla kommuner med avgiftsfri insats anser att 

personer med psykiska funktionsnedsättningar har en svag ekonomi. Detta styrks i Drake et 

al. (2012) som menar att det finns en koppling mellan psykiska problem och ekonomiska 

problem. Kostnader som uppstår i samband med psykiskt sjukdom påverkar ofta individens 

och familjens ekonomi. Detta genom att individen ofta får en förlorad inkomst och ökade 

avgifter. Det framgår även i en rapport från Socialstyrelsen (2010a) att personer med psykisk 

funktionsnedsättning ofta har en svagare personlig ekonomi. De har även en mindre aktiv 

fritid, låg utbildningsnivå och utanförskap från arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2010a).  

Att avgiftsbelägga insatsen skulle innebära att individerna prioriterar bort eller avsäger 

sig stödet. Detta skulle innebära ökade kostnader för kommunen.  

I vår analys framkom att en del kommuner med avgiftsfritt boendestöd anser att 

införandet av avgift skulle innebära större svårigheter för den enskilde och att det skulle bli 

mer kostsamt för samhället i längden då behovet måste täckas i form av annat stöd.  

Detta styrks i Socialstyrelsen (2007) där det framgår att kommunen behöver prioritera 

kostnaderna då behovet av stöd- och omsorg är stort och ibland kan prioriteringarna innebära 

mindre stöd och hjälp.  
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10. Avslutade diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur politiker ser på insatsen boendestöd samt varför en 

del kommuner valt att införa avgifter. För att få en tydligare struktur i detta avsnitt har vi valt 

att dela upp diskussionen utifrån de tre frågeställningar som vi har utgått ifrån. 

 

Boendestödets betydelse för personer med funktionsnedsättning 

Vad gäller frågan om vilket som är boendestödets betydelse för personer med 

funktionsnedsättning framkom att samtliga respondenter var överens gällande att insatsen 

boendestöd är ett viktigt och betydelsefullt stöd för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Insatsen boendestöd bidrar till en ökad självständighet och har en stor 

betydelse för individers möjlighet att bo kvar i ordinärt boende. 

Insatsen boendestöd syftar till att uppmuntra och motivera till självständighet och ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. Askheim & Starrin (2007) beskriver begreppet 

empowerment som handlar om att individen ska få stöd till att kunna ta makten över sin 

situation. Begreppet empowerment innehåller komponenter som exempelvis delaktighet och 

självstyre (Askheim & Starrin, 2007). 

Det är även vår uppfattning att boendestöd har en stor betydelse för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Utifrån vår kartläggning av Sveriges samtliga 290 

kommuner (se bilaga 2) kunde vi se att 286 av dessa kommuner valt att ha insatsen 

boendestöd eller liknande även fast insatsen inte är lagstadgad. I Socialstyrelsens rapport 

(2017) framkommer det även att insatsen boendestöd ökat. Vilket indikerar på att både 

politiker och medborgarna tycker att insatsen är viktigt och betydelsefull samt att det finns ett 

ökat behov bland befolkningen. 

  

Boendestödets funktion enligt politikerna 

Vad gäller frågeställningen om boendestödets funktion framkom att boendestödets funktion är 

att motivera individerna till att klara av att leva ett självständigt liv, “hjälp till självhjälp”, att 

erbjuda individer stöd och hjälp för att kunna klara av vardagslivet och att bidra till ökad 

självständighet och deltagande i aktiviteter.  

Utifrån vår studie kan vi konstatera att samtliga politiker som vi intervjuade ansåg att 

boendestödets funktion var att stärka individens tro på sig själv och delaktighet i samhället.  
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Detta är något som går hand i hand med empowermentteori och vi kan således säga att vår 

studie visar på att boendestödets funktion är att bidra till empowerment och självständighet 

för den enskilde. Øvrelid (2007) menar att empowerment kan uppnås genom olika 

föreställningar, till exempel politiska eller vetenskapliga, om vad ett “problem” är och hur 

detta “problem” ska hanteras eller lösas. 

Vidare menar Øvrelid (2007) att empowerment handlar om att förbättra de svagas 

position genom konstituering och intervention så att de tillslut blir självständiga. 

I vår studie har vi utgått ifrån intervjuer med politiker. Det är även dessa som har 

ansvaret för utformning av riktlinjer för insatsen boendestöd, det är således politikerna som 

svarar för lösningarna  på “problemet” och genom sina lösningar kan politikerna även bidra 

till individens självständighet. Vi anser att boendestödet fyller en viktig funktion då den är 

individuellt anpassad för att tillgodose individens behov. För att insatsen ska fungera optimalt 

är det viktigt att den bygger på en god relation mellan utförare och den enskilde.  

Vår uppfattning är att insatsen boendestöd kan vara väldigt bred och variera till stor del 

eftersom den är individuellt anpassad och utformas utifrån den enskildes behov. Något som vi 

har kommit fram till utifrån de intervjusvar som vi har fått är att det också är väldigt viktigt att 

det är kompetent personal som arbetar som boendestödjare. Inom begreppet psykisk 

funktionsnedsättning ryms många olika diagnoser och många av dessa medför olika typer av 

nedsättningar och svårigheter. Även för personer med samma diagnos kan nedsättningen 

innebära olika typ av svårigheter.  

Vi anser därför att det är väldigt viktigt att personer som arbetar med denna målgrupp 

har kunskap om olika diagnoser och även utbildning i motiverande samtalsmetodik eller 

liknande för att kunna bemöta dessa personer på rätt sätt och för att kunna ge individerna rätt 

förutsättningar för att kunna klara av ett självständigt liv. 

Eftersom politikerna har ansvar och makt över hur verksamheterna utformas, är det 

även dessa som har möjlighet att tilldela verksamheterna de resurser som krävs i form av bl.a. 

ekonomi för att verksamheterna ska kunna nå sina mål och kunna anställa samt möjliggöra för 

personal att få kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna möta brukarna. 

 

Politikernas resonemang kring att avgiftsbelägga insatsen 

Vad gäller frågeställningen hur politiker resonerar kring att avgiftsbelägga insatsen framkom 

det att de intervjuade kommunerna hade olika resonemang och syften gällande avgift för 

insatsen boendestöd. Det som är gemensamt för kommuner både med och utan avgift är 
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resonemangen kring självständighet. Kommuner som hade avgiftsbelagt boendestöd menade 

att det är för att individerna skulle motiveras till att ta emot stöd och hjälp och bli 

självständiga. De kommuner som hade avgiftsfritt boendestöd menade att eftersom personer 

med psykisk funktionsnedsättning hade en svag ekonomi så kan de med hjälp av avgiftsfritt 

boendestöd uppnå självständighet.  

Vi tycker att det är intressant att kommunerna resonerar likadant gällande 

avgiftsfritt/avgiftsbelagt boendestöd. Att de utgår ifrån individens självständighet. Det som vi 

tycker är ett problem är kommuner som inför avgift för att individer ska lära sig att betala och 

på så sätt bli självständiga.  

Vi anser att det finns brist på kunskap hos politiker som fattar beslut gällande avgifter 

och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta styrks i Johansson (2003) 

som skriver att de tillsatta politikerna är oftast lekmän och därmed grundas beslut gällande 

insatser på icke professionella bedömningar (Johansson, 2003).  

Även i Socialstyrelsens rapport (2007) framgår det att politiker har begränsad kunskap 

om ekonomi och de kan göra prioriteringar som kan innebära mindre stöd och hjälp till de 

individer som har behov. 

En del kommuner som hade avgift för boendestöd menade att kommunens ekonomi 

spelade en roll. Detta påverkar hur beslut kring insatser utformas. Vi tycker att det är 

problematiskt att kommunerna väljer att ta ut en avgift för insatsen boendestöd för att stärka 

kommunens ekonomi samtidigt som de hävdar att boendestödet har en viktig funktion för den 

enskilde att klara av ett självständigt liv.  

Vi anser att detta resonemang inte är hållbart eftersom dessa personer har behov av 

hjälp och stöd och om de på grund av avgift avsäger sig eller tackar nej till insatsen kommer 

de att behöva stöd på annat sätt vilket i slutändan troligtvis kommer att innebära en kostnad 

för kommunen.  

 

10.1 Kritisk diskussion i förhållande till våra resultat 

Under tiden som vi genomförde våra intervjuer uppstod en del funderingar och kritiska 

synpunkter gällande de svar vi fick från våra respondenter. Enligt FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) är syftet att “främja, skydda och 

säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla personer med funktionsnedsättning och främja respekten för deras 

inneboende värde” (FN, 2006, s.7). Även i socialtjänstlagen 4 § 1 samt 2 § 1 framkommer att 
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alla människor har rätt till bistånd för att kunna leva en skälig levnadsnivå och möjlighet att 

leva ett självständigt liv (SoL 2016:654). Vidare framkommer av SoL 2 § 1 att “varje 

kommun  svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det 

ansvar som vilar på andra huvudmän” (SoL, 2016:654). En fundering som har dykt upp efter 

att vi har genomfört våra intervjuer är att vi tycker att det är problematiskt att kommunerna 

resonerar olika gällande avgifter. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket lämnar mycket öppet 

för egna tolkningar och skapande av egna riktlinjer för hur kommunernas insatser ska 

hanteras. I både socialtjänstlagen och i FNs konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning framkommer att den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt 

liv och att kommunerna är ytterst ansvarig för att den enskilde får sina behov tillgodosedda.  

Genom att kommunerna gör egna tolkningar av socialtjänstlagen och belägger insatser 

med avgift anser inte vi att alla människor får samma rätt och möjligheter till att kunna leva 

ett självständigt liv. Eftersom att samtliga av de 12 intervjuade kommunerna anser att insatsen 

boendestöd är viktig och bidrar till ett självständigt liv tycker vi att det rimmar illa att några 

av kommunerna sedan väljer att belägga insatsen med avgift. Enligt Ljungqvist et.al (2015) 

finns det ett samband mellan psykiska problem och ekonomiska svårigheter och resultatet av 

deras studie påvisade att deltagare med psykisk funktionsnedsättning som fick ett ekonomiskt 

tillägg för sociala- och fritidsaktiviteter gjorde en signifikant förbättring gällande psykiska 

hälsa, sociala relationer och självkänsla. Eftersom deltagarna i denna studie blev tilldelade ett 

bidrag under en tid då studie pågick och under denna period påvisade en förbättring gällande 

sin psykiska hälsa m.m. kan vi dra en parallell till avgifter för boendestöd. Vi anser att ett 

avgiftsfritt boendestöd skulle kunna bidra till ett bättre mående samtidigt som individerna får 

den stöd och hjälp som de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. 

Personer som har psykiska funktionsnedsättningar har redan svårigheter med att leva 

självständigt. Även Brolin et al. (2016) skriver att personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar har svårigheter att klara sig självständigt i samhället och de har 

därmed behov av stöd och hjälp för att bo kvar hemma och leva ett självständigt liv (Brolin et 

al. 2016, s.10f). Kritik kan riktas mot att kommunerna väljer att avgiftsbelägga en insats som 

riktar sig till en utsatt grupp och som samtliga av de intervjuade kommunerna säger har en 

stor betydelse för den enskildes möjligheter att kunna leva ett självständigt liv.  
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Vi anser även att det uppstår en orättvisa mellan individer som bor i en kommun där 

insatsen är avgiftsfri och de som bor i en kommun där insatsen är avgiftsbelagd eftersom detta 

leder till att insatsen ges på olika villkor. 

 

10.2 Förslag till fortsatt forskning 

Något som vi tycker är intressant och som vi kan se vore lämpligt att undersöka vidare kring 

är frågan hur personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever boendestödet. Om 

individerna själva upplever att det är ett stöd som bidrar till deras självständighet och 

möjlighet att bo kvar i ordinärt boende?  

Något annat som vi anser skulle vara intressant är att göra en jämförelse mellan hur 

handläggare uppfattar boendestödets funktion samt hur den enskilde själv uppfattar att 

boendestödet fungerar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 

Projekttitel:  

Student/studenter: Amina Delibasic, Michelle Foroughi, Mikaela Sköldberg 

Handledare: Lars-Erik Alkvist 

  Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)? 

   

X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   

X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna? 

  X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt? 

  X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  

  X 

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som 

etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv?  

   

X 

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, 

som brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden? 

   

X 
8 Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat 

sätt, t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att 

även avkodade och krypterade personuppgifter betraktas 

som personuppgifter så länge det finns en kodnyckel). 

   

X 

 

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 
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Bilaga 2 

 
Kartläggning av kommuner med avgiftsfritt/avgiftsbelagt boendestöd 

    

 Avgiftsbelagd insats Totalt: 47 

 Avgiftsfri insats Totalt: 239 

 *** Insatsen finns ej Totalt: 4 

    

  Kommun Avgift Kommentar 

1 Ale kommun Nej   

2 Alingsås kommun Nej   

3 Alvesta kommun Ja 2013kr/mån - 2017 års taxa 

4 Aneby kommun Nej   

5 Arboga kommun Nej   

6 Arjeplogs kommun Nej   

7 Arvidsjaurs kommun Ja Inkomstbaserad. 

8 Arvika kommun Nej   

9 Askersunds kommun Nej   

10 Avesta kommun Nej   

11 Bengtsfors kommun Nej   

12 Bergs kommun Nej   

13 Bjurholms kommun Nej   

14 Bjuvs kommun Nej   

15 Bodens kommun Nej   

16 Bollebygds kommun Nej   

17 Bollnäs kommun Nej   

18 Borgholms kommun Nej   

19 Borlänge kommun Nej   

20 Borås stad Ja Avgift 240kr/mån 

21 Botkyrka kommun Nej   

22 Boxholms kommun Nej   

23 Bromölla kommun Nej   

24 Bräcke kommun Nej   

25 Burlövs kommun Nej   

26 Båstads kommun Nej   

27 Dals-Eds kommun Ja Avgift 310kr/timme 

28 Danderyds kommun Nej   

29 Degerfors kommun Ja Inkomstbaserad. Maxtaxa 2013kr. 

30 Dorotea kommun Ja Inkomstbaserad. 

31 Eda kommun Nej   

32 Ekerö kommun Nej   

33 Eksjö kommun Nej   

34 Emmaboda kommun Nej   
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35 Enköpings kommun Nej   

36 Eskilstuna kommun Nej   

37 Eslövs kommun Nej   

38 Essunga kommun Nej 
Avgiftsfri insats upp till 65 år, över 65 år 
inkomstbaserat enligt hemtjänsttaxa. 

39 Fagersta kommun Nej   

40 Falkenbergs kommun Nej   

41 Falköpings kommun Ja 

Inkomstbaserad. Insatsen benämns som 
hemstöd. Avgift 253kr/mån. Maxtaxa 
2013kr/mån 

42 Falu kommun Nej   

43 Filipstads kommun Ja 

Boendestöd är avgiftsbelagd och det är 
hemtjänstpersonal som utför insatsen. Avgiften är 
baserad på inkomst och vilken nivå. Lägsta avgift är nivå 
1, 1 insats/vecka vardagar 870kr. Två eller flera 
insatser/vecka dagtid och vardagar 1310kr, Nivå 3 högst 
2013kr. 

44 Finspångs kommun Nej   

45 Flens kommun Nej   

46 Forshaga kommun Nej   

47 Färgelanda kommun ***  
Insatsen boendestöd finns inte. Stöd i 
hemmet i form av hemtjänst. 

48 Gagnefs kommun Nej   

49 Gislaveds kommun Nej   

50 Gnesta kommun Nej   

51 Gnosjö kommun Nej   

52 Region Gotland Nej   

53 Grums kommun Nej   

54 Grästorps kommun Nej   

55 Gullspångs kommun Nej   

56 Gällivare kommun Nej   

57 Gävle kommun Nej   

58 Göteborgs stad Nej   

59 Götene kommun Nej   

60 Habo kommun Nej   

61 Hagfors kommun Nej   

62 Hallsbergs kommun Nej   

63 Hallstahammars kommun Nej   

64 Halmstads kommun Nej   

65 Hammarö kommun Nej   

66 Haninge kommun Nej   

67 Haparanda stad Nej   

68 Heby kommun Nej   

69 Hedemora kommun Nej   

70 Helsingborgs stad Ja 
Insatsen benämns som hemvård. Avgift 
100kr/mån oavsett omfattning. 

71 Herrljunga kommun Nej   
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72 Hjo kommun Nej   

73 Hofors kommun Nej  

74 Huddinge kommun Nej   

75 Hudiksvalls kommun Nej   

76 Hultsfreds kommun Nej   

77 Hylte kommun Ja   

78 Håbo kommun Nej  
79 Hällefors kommun Nej  
80 Härjedalens kommun Nej   

81 Härnösands kommun Nej  
82 Härryda kommun Nej   

83 Hässleholms kommun Ja Avgift 403 kr/månad. Maxtaxa 2013kr/mån.  

84 Höganäs kommun Nej   

85 Högsby kommun Nej   

86 Hörby kommun Nej   

87 Höörs kommun Nej   

88 Jokkmokks kommun Ja   

89 Järfälla kommun Nej   

90 Jönköpings kommun Ja Inkomstbaserad. Maxbeloppet är 187kr/mån.  

91 Kalix kommun Nej 
Stöd kan ges av särskilda stödpersoner för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar eller av hemtjänst. 

92 Kalmar kommun Nej   

93 Karlsborgs kommun Nej   

94 Karlshamns kommun Nej   

95 Karlskoga kommun Nej   

96 Karlskrona kommun Nej   

97 Karlstads kommun Nej   

98 Katrineholms kommun Ja Inkomstbaserad. Maxtaxa 2013kr/mån. 

99 Kils kommun Nej   

100 Kinda kommun Nej   

101 Kiruna kommun Ja   

102 Klippans kommun Nej   

103 Knivsta kommun Nej   

104 Kramfors kommun Nej   

105 Kristianstads kommun Nej   

106 Kristinehamns kommun Nej   

107 Krokoms kommun Nej   

108 Kumla kommun Nej   

109 Kungsbacka kommun Ja Inkomstbaserad. Hösta avgift 201kr/tim. 

110 Kungsörs kommun Nej   

111 Kungälvs kommun Nej   

112 Kävlinge kommun Nej   

113 Köpings kommun Nej   

114 Laholms kommun Nej   

115 Landskrona stad Nej   
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116 Laxå kommun Nej   

117 Lekebergs kommun Nej   

118 Leksands kommun Nej   

119 Lerums kommun Nej   

120 Lessebo kommun Nej   

121 Lidingö stad Nej   

122 Lidköpings kommun Nej   

123 Lilla Edets kommun Nej   

124 Lindesbergs kommun Nej   

125 Linköpings kommun Nej  

126 Ljungby kommun Nej   

127 Ljusdals kommun Nej   

128 Ljusnarsbergs kommun Nej   

129 Lomma kommun Nej   

130 Ludvika kommun Nej   

131 Luleå kommun Ja Avgift 500kr/mån oavsett inkomst 

132 Lunds kommun Nej   

133 Lycksele kommun Ja Inkomstbaserad. Kostar som hemtjänst. 

134 Lysekils kommun Nej   

135 Malmö stad Nej   

136 Malung-Sälens kommun Ja Avgiften är från 269kr till 1991kr/mån. 

137 Malå kommun Nej   

138 Mariestads kommun Nej   

139 Markaryds kommun Nej   

140 Marks kommun Nej   

141 Melleruds kommun Ja 

150kr/tim. Debitering för påbörjad halvtimme. Avgiften 
gäller även om tjänsterna utförs av anhörigvårdare eller 
annan utförare. 

142 Mjölby kommun Nej   

143 Mora kommun Ja Inkomstbaserad.  

144 Motala kommun Nej   

145 Mullsjö kommun Nej   

146 Munkedals kommun Ja Inkomstbaserad. 

147 Munkfors kommun Nej   

148 Mölndals stad Nej   

149 Mönsterås kommun Nej   

150 Mörbylånga kommun Nej   

151 Nacka kommun Nej   

152 Nora kommun Nej   

153 Norbergs kommun Nej   

154 Nordanstigs kommun Nej   

155 Nordmalings kommun *** Insatsen boendestöd finns inte i kommunen. 

156 Norrköpings kommun Nej   

157 Norrtälje kommun Nej   

158 Norsjö kommun Nej   



 

55 

 

159 Nybro kommun Nej   

160 Nykvarns kommun Nej   

161 Nyköpings kommun Ja Inkomstbaserad. Maxtaxa 2013kr/mån. 

162 Nynäshamns kommun Nej   

163 Nässjö kommun Nej   

164 Ockelbo kommun Nej   

165 Olofströms kommun Nej 

Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift. Vid hjälp av 
mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från 
hjälpbehovet.  

166 Orsa kommun Ja Maxtaxa 2013kr/mån. 

167 Orust kommun *** Insatsen boendestöd finns inte i kommunen. 

168 Osby kommun Nej   

169 Oskarshamns kommun Nej   

170 Ovanåkers kommun Nej   

171 Oxelösunds kommun Ja 
Inkomstbaserad. Avgift 341kr/tim. Maxtaxa 
2013kr/mån 

172 Pajala kommun Nej   

173 Partille kommun Nej   

174 Perstorps kommun Nej   

175 Piteå kommun Nej   

176 Ragunda kommun Nej   

177 Robertsfors kommun Nej   

178 Ronneby kommun Nej   

179 Rättviks kommun Nej   

180 Sala kommun Nej   

181 Salems kommun Ja Inkomstbaserad. 

182 Sandvikens kommun Nej   

183 Sigtuna kommun Nej   

184 Simrishamns kommun Nej   

185 Sjöbo kommun Nej   

186 Skara kommun Ja Insatsen benämns som Hemvård 

187 Skellefteå kommun *** Insatsen boendestöd finns inte i kommunen. 

188 Skinnskattebergs kommun Nej   

189 Skurups kommun Nej   

190 Skövde kommun Nej   

191 Smedjebackens kommun Nej   

192 Sollefteå kommun Nej   

193 Sollentuna kommun Nej   

194 Solna stad Nej   

195 Sorsele kommun Nej   

196 Sotenäs kommun Ja Inkomstbaserad. Maxtaxa 2013kr. 

197 Staffanstorps kommun Nej   

198 Stenungssunds kommun Nej   

199 Stockholms stad Nej   

200 Storfors kommun Nej   

201 Storumans kommun Nej   
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202 Strängnäs kommun Nej   

203 Strömstads kommun Ja Avgift 2013 kronor/månad (2017 års prisnivå). 

204 Strömsunds kommun Nej   

205 Sundbybergs stad Nej   

206 Sundsvalls kommun Ja Inkomstbaserad. 

207 Sunne kommun Nej Insatsen benämns som individstöd 

208 Surahammars kommun Ja Prisbasbelopp för år 2017 

209 Svalövs kommun Nej   

210 Svedala kommun Nej   

211 Svenljunga kommun Nej   

212 Säffle kommun Nej   

213 Säters kommun Ja Inkomstbaserad. 

214 Sävsjö kommun Nej   

215 Söderhamns kommun Nej   

216 Söderköpings kommun Nej   

217 Södertälje kommun Nej   

218 Sölvesborgs kommun Nej   

219 Tanums kommun Nej   

220 Tibro kommun Nej   

221 Tidaholms kommun Nej   

222 Tierps kommun Nej   

223 Timrå kommun Nej   

224 Tingsryds kommun Ja Avgift 1 772 kronor/månad (maxtaxa) 

225 Tjörns kommun Nej   

226 Tomelilla kommun Nej   

227 Torsby kommun Nej   

228 Torsås kommun Nej   

229 Tranemo kommun Nej   

230 Tranås kommun Nej   

231 Trelleborgs kommun Nej   

232 Trollhättans stad Ja Inkomstbaserad. 

233 Trosa kommun Ja 2017 års maxtaxa 

234 Tyresö kommun Nej   

235 Täby kommun Nej   

236 Töreboda kommun Ja Avgift 60kr/mån 

237 Uddevalla kommun Ja Inkomstbaserad. 

238 Ulricehamns kommun Ja Avgift 280kr/mån 

239 Umeå kommun Ja Inkomstbaserad. 

240 Upplands Väsby kommun Nej   

241 Upplands-Bro kommun Nej   

242 Uppsala kommun Nej  
243 Uppvidinge kommun Ja Inkomstbaserad. 

244 Vadstena kommun Nej   

245 Vaggeryds kommun Nej   
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246 Valdemarsviks kommun Nej   

247 Vallentuna kommun Nej   

248 Vansbro kommun Nej   

249 Vara kommun Nej   

250 Varbergs kommun Nej   

251 Vaxholms stad Nej   

252 Vellinge kommun Nej   

253 Vetlanda kommun Nej   

254 Vilhelmina kommun Ja Avgift  329kr/ personal och timme. 

255 Vimmerby kommun Nej   

256 Vindelns kommun Nej   

257 Vingåkers kommun Nej   

258 Vårgårda kommun Nej   

259 Vänersborgs kommun Ja   

260 Vännäs kommun Nej   

261 Värmdö kommun Ja  

262 Värnamo kommun Ja 

170 kr/mån. Inkomstprövad och ingår i 
högkostnadsskyddet. Om brukaren har andra insatser 
under månaden som hör till omsorg får de avgifterna 
tillsammans inte bli högre än högkostnadsskyddet (2013 
kr per månad 2017). 

263 Västerviks kommun Nej   

264 Västerås stad Nej   

265 Växjö kommun Ja 

Inkomstbaserat & efter hjälpbehov. Högsta 
avgift för boendestöd är 2013 kr/mån per 
person 

266 Ydre kommun Nej   

267 Ystads kommun Nej   

268 Åmåls kommun Nej   

269 Ånge kommun Nej   

270 Åre kommun Nej   

271 Årjängs kommun Nej   

272 Åsele kommun Nej   

273 Åstorps kommun Nej   

274 Åtvidabergs kommun Nej   

275 Älmhults kommun Nej   

276 Älvdalens kommun Ja   

277 Älvkarleby kommun Nej   

278 Älvsbyns kommun Nej Insatsen benämns som vardagsstöd 

279 Ängelholms kommun Nej   

280 Öckerö kommun Nej   

281 Ödeshögs kommun Ja   

282 Örebro kommun Nej   

283 Örkelljunga kommun Nej   

284 Örnsköldsviks kommun Nej   

285 Östersunds kommun Nej   
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286 Österåkers kommun Nej   

287 Östhammars kommun Nej   

288 Östra Göinge kommun Nej   

289 Överkalix kommun Nej   

290 Övertorneå kommun Nej   
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Vi är tre socionomstudenter vid Högskolan Dalarna som skriver en C-uppsats där syftet är att 

undersöka på vilka grunder politikerna har fattat sina beslut gällande avgiftsfritt respektive 

avgiftsbelagt boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi undrar därför om 

ni har möjlighet att hjälpa oss genom att medverka i en telefonintervju? Du kommer att få ta 

del av vår intervjuguide före intervjun, detta för att du ska ges en möjlighet att förbereda dig 

på de frågor som kommer att ställas. Vi kommer att ställa ca 11 frågor och intervjun förväntas 

ta ca 30 minuter att genomföra. Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan kunna 

transkribera dem. När transkriberingen är klar kommer ljudinspelningen att raderas. 

 Intervjufrågorna kommer inte att beröra några privata ämnen eller några etiska aspekter. Den 

information vi får fram utifrån intervjun kommer att avkodas och hanteras konfidentiellt, 

deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avstå från att besvara en fråga eller avbryta 

intervjun om du så önskar. C-uppsatsen kommer att publiceras på DIVA, en internetportal för 

studentuppsatser. I och med detta kommer den även att bli offentlig för alla lärosäten i 

Sverige.  

 

 

Tack på förhand! 

Michelle Foroughi, Amina Delibasic & Mikaela Sköldberg.  

Kontaktuppgifter:  

Amina Delibasic: aminadelibasic@hotmail.com  

Michelle Foroughi: michelleforoughi@live.se    

Mikaela Sköldberg: mikaela_skoldberg@hotmail.com  

Handledare: Lars-Erik Alkvist  

 

 

 

 

mailto:aminadelibasic@hotmail.com
mailto:michelleforoughi@live.se
mailto:mikaela_skoldberg@hotmail.com
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Bilaga 4 

Frågor till politiska nämndemän 

 

Intervjufrågor till 12 utvalda kommuner. Frågor avseende insatsen boendestöd samt avgift för 

boendestöd enligt SoL.  

 

Kommun        Stor ⬜             Liten ⬜  

Datum:  

 

1. Vilket politiskt parti representerar ni? 

 

2.  Hur länge har du varit aktiv i nämnden? 

 

Frågor gällande insatsen boendestöd 

 

3. Upplever du att insatsen boendestöd möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt 

liv? På vilket sätt? 

 

4. Hur många med psykisk funktionsnedsättning är det som har beviljats insatsen boendestöd 

enligt SoL i er kommun?  

 

5. Har du några andra åsikter eller tankar gällande insatsen boendestöd som du vill framföra? 

 

6. Är insatsen boendestöd avgiftsbelagd?  

 Om ja, vad är anledningen till att ni har valt att införa avgift för boendestöd i eran 

kommun?  

 Om nej, vad är anledningen till att ni har valt att inte införa avgift för boendestöd i 

eran kommun?  

 

7. Hur har ni i nämnden resonerat kring avgift för boendestöd?  

 

8. Har kommunens ekonomi någon betydelse för varför nämnden valt att införa, respektive 

inte valt att införa, avgift för insatsen boendestöd?  

 

9. Vad utgår ni ifrån i eran kommun när ni gör en uträkning för avgiften? Har den enskildes 

inkomst någon betydelse för avgiften? 

 

10. Finns möjligheten att beviljas avgiftsbefrielse? Och i sådana fall, vilka är kriterierna för 

detta? Hur många personer blir beviljade avgiftsbefrielse per år? 

 

11. På vilket sätt har ni tagit  hänsyn till brukarperspektivet när ni fattade beslut om 

avgiftsbelagd respektive avgiftsfri insats? 


