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Anders
Rattfelt
–
Ålder: 32 år
Yrke: Boendestödjare
Utbildning: Barn-och
fritidsprogrammet
Kommun: Torsby
Anställningstid: 2 år

Anders arbetsplats ligger i ett hyreshus. Det särskilda
boendet där han har jobbat i två år är fördelat i fyra lä
genheter i en trappuppgång. I dem bor människor som
behöver stöd i sin vardag.
Anders Rattfelts arbetsuppgifter är att finnas till ha
nds, stötta, motivera och pusha. Det är ett jobb som
bygger på engagemang. Han säger att det handlar om
att bry sig om varje individ, vara lyhörd och att skapa
förtroende och en nära relation.
Under tiden han pratar kommer en av de boende in i kö
ket, pratar en stund, tar en kopp kaffe och Anders tar
fram hans medicin. En stund senare går mannen iväg till
sin dagliga verksamhet.
– Det är lätt att tro att yrkeslivet ska vara stressigt och
väldigt mål- och resultatinriktat. På flera av mina tidi
gare jobb har det varit så att man ska producera någon
ting, man ska skapa, det ska gå fort. Men så finns det ju
faktiskt sådana här jobb, där det visserligen också finns
ett resultatkrav, men av ett helt annat slag eftersom re
sultatet är att ge de man jobbar med ett bra liv.
Han berättar att boendestödet kan bestå av allt från
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praktiska saker som att dammsuga, till stöd i relationer.
Personalen är inblandade i flera delar av de boendes liv.
Anders visste tidigt att han ville jobba med människor
och han studerade barn- och fritidsprogrammet i gymnasiet. Under flera år jobbade han med människor på ett
annorlunda sätt. Som resemontör i Oslo, där han installerade kabel-tv, fick han förutom kontakten med män
niskorna han besökte också utlopp för sin praktiska läggning. Han beskriver det jobbet som roligt och med galet
många spännande möten, men tidvis mycket stressigt.
Han har jobbat på ett särskilt boende tidigare, men
säger att det ändå var med skräckblandad förtjusning
han gick till det jobbet första gången.
– Det är lätt att tro att det handlar om betydligt mer
vård än det är. Därför har arbetsgivaren en viktig uppgift när de söker personal, att ange vilket vårdbehov de
boende har. Annars kan många bli avskräckta från att
ens söka, och så går de miste om världens bästa jobb.
Samtidigt som de skulle ha varit jättebra för de boende.
En av nackdelarna i jobbet tycker han är att det är ont
om resurser. Att det blir för mycket fokus på det dagliga
och rutiner. Fick han välja skulle det finnas lite mer utrymme att sätta guldkant på de boendes vardag.
Om du skulle ha gjort om ditt yrkesval, hur skulle du
ha gjort då?
– Jag skulle gå om gymnasiet och ta vara på den tiden bättre. Samla på mig mer kunskap under den tiden det var gratis. Läsa mer engelska och kanske gå en
svetskurs. Det är en sådan förmån som man kanske inte
tänker på.
Men han tror inte att han skulle ha valt något annat
program. ”Den utbildningen var skitbra, för man blev en
bra människa av den!”

