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Sammanfattning 
Syftet med den här studien har varit att öka kunskapen om boendestöd i relation till 
vuxna personer med adhd, utifrån fyra boendestödjares perspektiv. Studien har sin 
utgångspunkt i en tillsynsrapport från Socialstyrelsen, där det framgår att boendestödjare 
saknar kunskaper om adhd och annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att de 
även saknar kunskaper om metoder att använda i arbetet med denna målgrupp. Den 
forskningsansats som använts är kvalitativ metod och intervjuerna som genomförts har 
varit halvstrukturerade. Antalet genomförda intervjuer med yrkesverksamma 
boendestödjare är fyra till antalet,	  varav två av dessa boendestödjare var kvinnor och två 
var män. Intervjumaterialet strukturerades utifrån de tre frågeställningarna och därefter 
tematiserades signifikanta citat med hjälp av öppen kodning. Resultatet analyserades med 
hjälp av nyinstitutionell teori, teorier om handlingsutrymme och teorier om kunskapssyn, 
samt syn på metoder för det sociala arbetet. Slutsatser som dras är bland annat att 
boendestödjarnas kunskaper om adhd och om metoder för det sociala arbetet är mycket 
varierande. Även boeendestödjarnas förhållningssätt till adhd varierar. Vidare dras 
slutsaten att boendestödjarna upplever att samverkan mellan dem och biståndsbedömare, 
samt samverkan mellan dem och landstingspsykiatrin har brister. Studien visar även att 
boendestödjares handlingsutrymme har minskat sedan yrket uppkom. 
 
Nyckelord 
Boendestöd, boendestödjare, adhd, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk 
funktionsnedsättning, samverkan. 
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Förord 
Varmt tack till er boendestödjare som ställde upp på att bli intervjuade. Utan er skulle 

den här uppsatsen inte existera. 

 Anne-Lie Vainik, what can I say… Du är en handledar-ängel. Klok, glad och med ett 

fantastiskt tålamod. Hurra för dig! 

 Till mina före detta kollegor på Norrmalm: Ni har gett mig mycket inspiration som 

har kommit den här uppsatsen till gagn, tack för det! Jag saknar att jobba med er.  

 Slutligen, till familj, vänner och nuvarande kollegor i Södertälje – tack för ert stöd och 

för att ni har stått ut med mig när jag har skrivit uppsats! Disträ, gnällig och stressad som 

jag har varit periodvis. 

 Uppsatsen tillägnas de personer med adhd som jag har haft turen att lära känna.  
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Inledning 

 Finns det en person i din bekantskapskrets som är ovanligt kreativ, nyfiken, flexibel, 

intuitiv, känslomässigt lyhörd, charmig, energisk, passionerad och/eller konstnärlig? Då 

Finns det en chans att personen ifråga tillhör de 2-4 procent av oss vuxna som har 

diagnosen adhd, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Alla egenskaper ovan kan 

ses som ”symptom” på adhd (Honos-Webb, 2010; Medicinskt kunskapscentrum, 2010, s. 

21). Dessa symptom, eller avundsvärda egenskaper, förklarar varför många personer med 

diagnosen ofta är verksamma som konstnärer, artister, formgivare, musiker etc. (Honos-

Webb,  2008). En svensk studie har visat att adhd även är vanligt förekommande bland 

framgångsrika entreprenörer, hela 33 procent av entreprenörerna i studien uppfyllde 

barndomskriterierna för adhd (Levander och Rasmussen, 2009, s. 68). 

 Utöver de positiva sidorna ovan kan en adhd-diagnos även föra med sig en 

uppsättning egenskaper av mer utmanande karaktär (Hjälpmedelsinstitutet, 2006, s. 12-

16). Det kan handla om en svårighet att hålla ordning i hemmet, en bristande 

tidsuppfattning eller om ett motstånd när det gäller att komma igång med och slutföra 

”tråkiga” göromål. En vuxen person med adhd kan också uppleva svårigheter vad gäller 

att skapa rutiner och har ofta förmågan att fort glömma bort viktiga saker som till 

exempel instruktioner eller mötestider (a.a.). 

 

Problemformulering  
Om svårigheterna att hantera vardagen blir omfattande kan en person med adhd beviljas 

boendestöd, ett behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 § (socialtjänstlag 

2001:453). Boendestöd är i nuläget den mest förekommande insatsen som ges enligt 

socialtjänstlagen, till personer med funktionsnedsättning (www.socialstyrelsen.se, nyheter, 

oktober 2012). Liksom övriga insatser som företrädare för socialtjänsten utför ska 

boendestöd vara av god kvalitet, utföras av personal med adekvat utbildning och insatsen 

ska kontinuerligt ses över och vidareutvecklas, enligt socialtjänstlagen 3 kap 3 § (a.a.). 

 Dock visar en rapport från Socialstyrelsen att boendestöd som det är utformat i 

Sverige har brister när det gäller insatser till delar av målgruppen, bland annat när det 

gäller stöd till personer med adhd och annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 

 
I tillsynen år 2011 framkommer det att gruppen unga vuxna med neuropsykiatriska 
diagnoser som har behov av boendestödsinsatser ökat under de senaste åren. Det har 
framkommit att det bland annat saknas metoder och kunskap för att arbeta med denna 
målgrupp, och att det är svårt att upprätthålla en god kompetens inom området. För att 
kunna möta och ge ett professionellt stöd till nya målgrupper till exempel personer med 
neuropsykiatriska diagnoser (…), behöver insatsen boendestöd utvecklas och bli mer 
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behovsanpassat. Viktigt här att kommunerna i detta sammanhang erbjuder 
kompetensutveckling för handläggare och personal. (Socialstyrelsen 2012, s. 8-9). 

 Socialstyrelsens tillsynsrapport från år 2012 indikerar att det finns en diskrepans vad 

gäller hur boendestöd till personer med adhd utförs och hur det skulle utföras, för att 

bättre tillgodose deras stödbehov (Socialstyrelsen 2012, s. 8-9). Ett sätt att utveckla 

boendestödet på skulle vara att boendestödjare fick utökade kunskaper om adhd och om 

metoder att arbeta med funktionsnedsättningen i fråga. Hur boendestödjarnas 

kompetens ser ut i dagsläget och vilken specifik kunskap om adhd och om metoder som 

yrkesgruppen behöver förvärva framgår dock inte av rapporten. 

 Efter att ha gjort en litteratursökning har jag kunnat konstatera att mängden litteratur 

och forskning om boendestöd till personer med adhd är mycket begränsad. Därför vill 

jag öka kunskapen om området. 

 

Syfte 

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens tillsynsrapport från 2012 är syftet med uppsatsen 

att öka kunskapen om boendestödjares arbete i relation till vuxna personer med adhd. 

Frågeställningar 
o Hur beskriver boendestödjarna sitt yrke? 

o Hur beskriver boendestödjarna arbetet med vuxna personer som har adhd? 

o Vad anser boendestödjarna behövs i form av kunskaper, metoder och 

kontextuella faktorer för att utveckla arbetet med vuxna som har adhd? 

Begreppsdefinitioner 
Nedan följer en redogörelse för hur jag har valt att definiera centrala begrepp i uppsatsen. 

En mer utförlig beskrivning av boendestöd presenteras under rubriken Boendestöd förr och 

nu. 

 Begreppet boendestöd omnämns inte i någon lagtext och det finns heller inte en enskild 
definition av dess innebörd (Socialstyrelsen, 2010, s. 62). En av många definitioner lyder  

Med boendestöd avses stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, 
bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd kan vara ett såväl 
praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara vardagen i bostaden 
och ute i samhället. (Socialstyrelsen, 2012, s. 17) 

 En sammanställning av olika begreppsdefinitioner som Socialstyrelsen gjort 

påvisar att boendestöd innehåller tre olika delar: stöd i vardagen, relationen 

mellan klient och boendestödjare, samt plats för utförande, som kan vara både i 

och utanför klientens hem (Socialstyrelsen, 2010, s. 62). 
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Psykisk funktionsnedsättning betyder enligt Socialstyrelsens termbank ”En nedsättning av 

den psykiska funktionsförmågan” (http://app.socialstyrelsen.se/termbank). När jag 

nämner begreppet i uppsatsen inkluderar jag även neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, i och 

med att litteratur och forskning om boendestöd ofta sammanför de två begreppen.  

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett samlingsnamn för adhd, aspergers 

syndrom, tourettes syndrom och tvångssyndrom (www.attention-riks.se). 

 Adhd är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och innebär 

svårigheter gällande koncentration och/eller överaktivitet/impulsivitet (Medicinskt 

kunskapscentrum, 2010, s. 18-19). Enligt diagnosmanualen DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) som gavs ut 1994 kan adhd delas in i tre 

undergrupper: adhd med huvudsakligen bristande uppmärksamhet (så kallad ADD, 

Attention Deficit Disorder), adhd med huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet och adhd 

av kombinerad typ (Medicinskt kunskapscentrum, 2010, s. 18-19). Diagnostisering görs 

av en läkare tillsammans med psykolog, vilka är verksamma inom landstingets psykiatri 

(a.a., s. 84-85). För att en diagnos ska kunna fastställas krävs det att funktionsnedsättning 

hos en individ ska förekomma inom minst två livsområden, till exempel både i hemmet 

och på arbetet, att minst sex diagnoskriterier är uppfyllda, samt att symptom ska ha visat 

sig före sju års ålder (a.a., s. 18-19). Det har dock framkommit att kriterierna för adhd 

inte alltid är adekvata i relation till de svårigheter som vuxna med adhd kan uppleva, 

varför dessa kommer att ändras i den nya versionen av DSM, DSM-V, som publiceras i 

maj 2013. Bland annat kommer det antal kriterier som måste uppfyllas för att en vuxen 

person ska få diagnosen adhd att sänkas från sex till fem (www.psychiatry.org).  

 Uttryck för bristande uppmärksamhet kan hos en vuxen person med adhd vara att hen 

inte verkar lyssna vid tilltal, glömmer vad som sagts, tappar bort prylar, upplevs slarvig 

och har svårt för att uppfatta instruktioner (Hjälpmedelsinstitutet, 2006, s. 12-14). 

Svårigheter kring koncentration och uppmärksamhet kan göra det omöjligt för personen 

att hålla fokus på en uppgift från start till slut, samt göra det svårt fokusera på det som är 

relevant i en exempelvis en text och att sortera bort resten (a.a., s. 12-14). 

 En person med adhd som har svårigheter med impulsivitet har ofta svårt att stanna upp 

och tänka efter innan hen handlar (Hjälpmedelsinstitutet, 2006, s. 14-15). Det kan verka 

som att ett mellansteg mellan impuls och handling saknas och personen hinner inte tänka 

ut vilka konsekvenser handlandet kommer att medföra. Nuet är det viktiga och tänkandet 

blir ofta kortsiktigt, planlöst och utan mål i sikte. När inre styrning och motivation saknas 

blir närvaron av yttre styrning och belöning desto viktigare (a.a.).  Att uppleva svårigheter 
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vad gäller förmågan att planera, organisera, att ha möjligheten att sätta upp mål och att 

därefter styra sitt beteende i önskad riktning för att uppnå målet innebär att de exekutiva 

funktionerna brister (Medicinskt kunskapscentrum, 2010, s. 22). 

 De med adhd som har symptom hyperaktiva gruppen behöver inte, benämningen till 

trots, endast ha problem rörande överaktivitet (Hjälpmedelsinstitutet, 2006, s. 15-16). 

Istället handlar det ofta om en oförmåga att reglera aktivitetsnivån i relation till den 

situation som råder. Energin och aktiviteten kan växla dramatiskt och personen kan 

verka apatisk och utbränd ena stunden för att sedan gå på högvarv. Tecken på 

hyperaktivitet kan vara att personen verkar rastlös eller splittrad, kanske trummar med 

fingrarna eller gör andra små rörelser för att klara av att sitta stilla. (a.a., s. 15-16).  

 Den betydelse jag gett begreppet klient i min uppsats är ”en person med psykisk 

funktionsnedsättning som tar emot boendestöd”. Under intervjuerna med 

boendestödjarna framkom att de använder klienter som generell benämning för personer 

som ingår i målgruppen för deras verksamheter. Därför valde jag att använda mig av det. 

 Kognitiva hjälpmedel står för ”produkter, lösningar och tjänster som underlättar i 

vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga” (www.hi.se). 

 Under intervjuerna med boendestödjarna framgår att deras yrkesgrupp även går under 

benämningen utförare i och med att de arbetar för utförarenheter inom socialtjänsten, 

medan biståndsbedömarna som beställer insatser från utförarna även kallas beställare då 

de är anställda inom socialtjänstens beställarenheter. 

Relevans för socialt arbete 

Enligt Meuwisse och Swärd (2006) är den mest förekommande definition av socialt 

arbete författad av International Federation of Social Work (IFSW). I definitionen 

framgår bland annat att ”Socialt arbete verkar för (…) empowerment och frigörelse med 

syfte att främja människors välfärd” (Meuwisse & Swärd, 2006, s. 45). Empowerment 

handlar om att ”stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina 

egna mål och ta makt över sitt eget liv” (www.ne.se). Enligt mig inryms empowerment 

inom begreppet boendestöd, då syftet med boendestöd bland annat innebär att ”stärka 

en persons förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället” (Socialstyrelsen, 

2010, s. 17).  

 Vidare menar IFSW att socialt arbete består av tre delar: värderingar, teori och praktik 

(www.ifs.org). Vad gäller teoriaspekten framgår att metoder som används inom socialt 

arbete ska vara evidensbaserade genom forskning eller legitimeras genom utvärdering av 

praktiskt socialt arbete (a.a.). Då denna studie bland annat ämnar öka kunskapen om 
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arbetsmetoder inom socialt arbete i form av boendestöd anser jag att ämnet är relevant i 

förhållande till socialt arbete. 

 

Boendestöd förr och nu	  
Syftet med avsnittet är att ge läsaren en inblick i hur boendestöd och målgruppen för 

boendestöd har förändrats från psykiatrireformen fram till nu. I avsnittet beskrivs även 

hur boendestödet är organiserat i Stockholm, vilken utbildningsbakgrund boendestödjare 

har, vilka lagar som styr boendestödsinsatser och hur man ansöker om boendestöd.	  

 
Boendestöd i en historisk kontext 
I mitten av 1900-talet började forskare få ökad kunskap om att delar av det de 

definierade som psykiska sjukdomar egentligen var orsakade av själva vistelsen på 

institutioner och den behandling som klienterna fick där (Topor, 2011, s. 43). Det blev 

startskottet för en avinstitutionalisering av psykiatrin, vilken kom att innebära att 

mentalsjukhusen i Sverige helt avvecklades i början av 1990-talet (a.a., s. 43) 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 11). Vid denna tidpunkt kom boendestöd in i bilden som den 

vanligaste lösningsmodellen på boendefrågan för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar med stödbehov. Vissa flyttade till kollektiva boenden och fick 

boendestöd där, medan andra flyttade till ordinära bostäder där de tog emot 

boendestödet (Socialstyrelsen, 2010, s. 14). 

 I början av 90-talet kunde målgruppen för boendestöd betraktas som homogen. En 

genomsnittlig klient som fick boendestöd hade tidigare vistats på mentalsjukhus, var i 

medelåldern, hade psykosproblematik och var i behov av vardagligt stöd för att kunna 

hantera den nya hemsituationen (Socialstyrelsen, 2010, s. 23-27). Vid en tillsyn av 

målgruppen för boendestöd år 2005 visade det sig att den hade ändrat karaktär och blivit 

mer heterogen, både i avseende av ålder och funktionsnedsättning. Nu var det många 

yngre personer som blev beviljade boendestöd, varav många hade annan problematik än 

den psykosrelaterade: bland annat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

missbruksproblem, självskadebeteende, ångestsyndrom och/eller personlighetsstörning 

(a.a.). Forskning visade att den nytillkomna delen av målgruppen delvis hade annat 

stödbehov än den ursprungliga gruppen. Man menade att samtidigt som det viktigaste 

var att se till varje individs behov och problematik kunde en indelning i ålder och 

diagnosgrupper ge en vägledning i vilken behandling och vilket förhållningssätt som bäst 

skulle kunna passa den enskilda individen (a.a.). 
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 Vid utvärderingen av en tillsyn som ägt rum under åren 2009-2011 konstaterade 

Socialstyrelsen att boendestödsinsatser bör vidareutvecklas för att kunna tillgodose den 

numera blandade målgruppens stödbehov (Socialstyrelsen 2012, s.51). I rapporten 

framgår att klienterna efterfrågar möjligheter till boendestöd på helger och kvällar och att 

boendestödjarna saknar kunskaper och metoder som krävs för att kunna behovsanpassa 

stödinsatserna till exempelvis personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

till tjejer med självskadebeteenden. Socialstyrelsen menar att kommunerna bör erbjuda 

kompetensutveckling för boendestödjare och övrig personal som träffar målgruppen 

(a.a.). 

 

Boendestöd i nutid  
Statistik visar att 18 251 personer med psykisk funktionsnedsättning/andra särskilda 

målgrupper i åldern 0-64 år i Sverige var beviljade boendestöd enligt socialtjänstlagen, 

den 1 oktober år 2012, en ökning med 72 procent från år 2007. Av samtliga som beviljats 

boendestöd bodde 95 procent i ordinärt boende, det vill säga i ”vanlig” bostad, till 

skillnad från stödboende eller liknande (Socialstyrelsen, 2012, s. 17).  Statistik gällande 

hur många personer med adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

har boendestöd har jag inte funnit. Boendestöd var i april 2012 den vanligaste beviljade 

insatsen enligt socialtjänstlagen till personer med funktionsnedsättning och andra 

särskilda målgrupper. (www.socialstyrelsen.se, nyheter, oktober 2012). 

En undersökning som genomfördes år 2007 visade att det socialpsykiatriska 

boendestödet i 10 av 18 stadsdelar i Stockholm var organiserat under individ och 

familjeomsorgen (IFO) och att det inom 4 av 18 stadsdelar var förlagt inom 

Handikappomsorgen (Ingemarson och Sjögren, 2007, s. 11). 

 Vilken utbildning och erfarenhet som krävs hos boendestödjare varierar beroende på 

arbetsplats, men många yrkesverksamma boendestödjare har antingen utbildats till 

undersköterskor eller skötare och många har tidigare arbetat inom den psykiatriska 

landstingsvården. På senare tid har det blivit allt vanligare hos arbetsgivare att kräva 

högskoleutbildning när de rekryterar nya boendestödjare (Socialstyrelsen, 2010, s. 65). 

 Nationell psykiatrisamordning föreslog i sin rapport år 2006 att boendestöd ska 

inkluderas bland övriga insatser som exemplifieras i kap 3. § 6 socialtjänstlagen (SOU 

2006:100, s. 29-30). Psykiatrisamordningen menade att det skulle tydliggöra 

kommunernas skyldighet att erbjuda insatsen, samtidigt som boendestödets position 

skulle markeras ”som ett etablerat insatsområde med en egen kunskapsbas och metodik” 



	   11 

(a.a.). Förslaget till trots, begreppet boendestöd går fortfarande inte att hitta i lagen. 

 Den som tar emot en insats enligt socialtjänstlagen ska vara delaktig i utformning och 

genomförande av insatsen och om det behövs även när det gäller samverkan med andra 

instanser, enligt SoL 3 kap (socialtjänstlag 2001:453). Kommunen måste vid behov 

samarbeta med landstinget kring insatser som rör personer med psykisk 

funktionsnedsättning, enligt SoL 5 kap 8 a § och hälso- och sjukvårdslagen 8 a § 

(socialtjänstlag 2001:453; hälso- och sjukvårdslag 1982:763). 

Att ansöka om boendestöd 
En person som vill ansöka om boendestöd enligt SoL kap 4 § 1 kontaktar socialtjänsten i 

sin kommun eller stadsdel (Socialstyrelsen, 2010, s. 43). En biståndsbedömare tar sig an 

ansökan och gör en förhandsbedömning för att få en uppfattning om personens situation 

och inställning till boendestödsinsatsen. Biståndsbedömaren startar därefter en utredning, 

om förhandsbedömningen indikerar att boendestöd skulle kunna vara en passande insats 

till personen ifråga (Socialstyrelsen, 2008, s. 83). Om utredningen visar att boendestöd är 

en adekvat insats för personen så utmynnar den i ett skriftligt beslut om ”bifall”, där det 

ska framgå vilket innehåll insatsen ska ha och en eventuell tidsbegränsning. Därefter 

landar beslutet hos en utförare som tillsammans med personen som har fått boendestöd 

beviljat skriver en genomförandeplan där det framgår hur den beslutade insatsen ska 

genomföras (a.a., s. 48-30).  

Metod 

Forskningsansats 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om boendestödjares arbete i relation till 

vuxna personer med adhd, med utgångspunkt i Socialstyrelsens tillsynsrapport från 2012. 

Jag valde kvalitativ metod som forskningsansats då jag har eftersträvat att förstå 

boendestödjarnas erfarenheter genom ett inifrånperspektiv, i enlighet med hur Olsson 

och Sörensen beskriver kvalitativ metod (Olsson och Sörensen, 2011 s. 19). Syftet med 

kvalitativ metod är att få en djupare förståelse för människors upplevelser i relation till 

deras sociala verklighet (Dalen, 2007, s. 11). Medan kvantitativ metod syftar till att 

kvantifiera, exempelvis att ta reda på hur ofta något förekommer och i vilken mängd, är 

syftet med kvalitativ metod att förstå ett fenomens egenskaper (Olsson och Sörensen, 

2011, s. 106). Att förstå hur boendestödjare upplever sin yrkesverklighet med fokus på 

adhd är vad jag har eftersträvat under uppsatsprocessen. 
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Avgränsning och urvalsprocess 
När jag konstruerade intervjuguiden valde jag att fokusera frågorna på boendestödjares 

praktiska, konkreta arbetsmetoder snarare än mer subtila aspekter av arbetet som den 

terapeutiska alliansen mellan boendestödjare och klient. Relationsaspekten behandlas i 

viss mån, men den är inte central för studien. Ytterligare en avgränsning jag har gjort på 

grund av brist på tid och utrymme är att låta uppsatsen handla om boendestöd till 

personer med enbart adhd, trots att komorbiditeten bland personer med diagnosen är 

stor, det vill säga att det är vanligt att personer har en eller fler diagnoser i kombination 

med sin adhd (Medicinskt kunskapscentrum, 2010, s. 22-26). 

 Den som har tagit del av studiens syfte och frågeställningar förstår att studien syftar 

till att belysa boendestödjares erfarenheter. På denna punkt har jag varit konsekvent 

under studiens gång, något läsaren kommer att notera då ett brukarperspektiv saknas. Jag 

har inte ens i någon större utsträckning citerat boendestödjarna när dessa har uttalat sig 

om klienters delaktighet, när de uttryckt att det är klienten som styr insatsen, med mera. 

Anledningen till det är att jag anser att uttalanden som dessa saknar validitet när de 

kommer från professionella, det är information som blir sann för mig först när den 

kommer från mottagaren av stödinsatsen. 

 Det viktigaste urvalskriteriet vad gäller informanter är enligt Repstad att de besitter 

relevant och viktig information i relation till undersökningens problemformulering 

(Repstad, 2007, s. 62,89). I enlighet med detta valde jag att intervjua yrkesverksamma 

boendestödjare med erfarenhet av klienter med adhd.  

 Av tidsmässiga och ekonomiska skäl har jag valt att begränsa urvalsramen till att 

enbart innehålla boendestödjare som är yrkesverksamma i Stockholmsregionen. I början 

var min önskan att intervjua boendestödjare som var yrkesverksamma inom såväl 

Stockholms stad som i kranskommuner, samt boendestödjare som arbetade åt privata 

aktörer, för att ge underlaget en stor bredd. Det visade sig dock att jag inte kunde styra 

urvalet som planerat i och med att få av boendestödjarna jag kontaktade via e-post eller 

telefon var villiga att bli intervjuade. Av totalt fjorton kontaktade verksamheter var det 

endast boendestödjare från fyra som ställde upp på att bli intervjuade, och alla dem 

arbetade för utförarenheter med Stockholms stad som huvudman. Varför det var så svårt 

att hitta intervjupersoner är oklart. I början trodde jag att anledningen var att jag var sent 

ute och försökte boka in intervjuer så snart som möjligt, men när jag senare kontaktade 

verksamheter med god framförhållning avböjde även de att ställa upp. En tanke jag har 

är att många tackade nej på grund av att intervjun skulle handla om boendestöd med 
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inriktning mot adhd. Den tanken uppkom efter att två av intervjupersonerna inledde 

med att säga att de var osäkra på om intervjuerna skulle vara av värde för mig, eftersom 

de inte behovsanpassade boendestödet utifrån särskilda diagnoser i någon större 

utsträckning. 

 

Förförståelse 
Olsson och Sörensen (2011) menar att forskarens egen erfarenhet inom det undersökta 

området inte får överskugga eller påverka objektiviteten i observationer samt tolkning av 

resultat, och att det därför är av vikt att forskaren redogör för egna erfarenheter som är 

relevanta i förhållande till forskningsprojektet (Olsson och Sörensen, 2011, s. 101). 

Inspirationen till min uppsats uppkom i samband med att jag själv arbetade deltid som 

boendestödjare och bland annat träffade klienter med adhd-diagnos. Min förhoppning är 

att min förförståelse vad gäller boendestöd inte har påverkat resultatet i en viss riktning, i 

och med att jag under uppsatsprocessen har reflekterat kring min egen förförståelse i 

relation till ämnet. Ett exempel är att jag under intervjuerna har varit medveten om att jag 

har egna synpunkter på vad boendestöd är och vad det kan innebära att vara 

boendestödjare, men att jag i intervjusituationerna har varit öppen för att låta 

intervjuerna röra sig i en helt annan riktning än den mina egna tankar om ämnet 

vanligtvis rör sig. Att boendestöd som fenomen, trots min förförståelse, för mig inte är 

laddat med starka känslor har troligen hjälpt mig att hålla mig neutral när jag genomfört 

studien. Under intervjuernas gång betraktade jag min förförståelse som främst positiv, då 

frånvaron av ett stort kunskapsglapp mellan mig och intervjupersonerna gjorde det 

enklare för mig att ställa adekvata frågor.  

 

Etiska överväganden  
Under studiens gång har jag låtit mig vägledas av Vetenskapsrådets riktlinjer som rör etik 

(www.codex.vr.se) och god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2005).  

 Både Vetenskapskapsrådet och Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor behandlar tar upp vikten av informerat samtycke (www.codex.vr.se). 

Det har jag tagit hänsyn till genom att jag inför intervjuerna skickade ut ett 

informationsbrev till alla intervjupersoner där det framgick vad intervjun skulle handla 

om, vilka villkor som skulle komma att gälla (exempelvis att intervjuerna skulle spelas in 

och att intervjuerna skulle gå att avbryta om de så ville). Denna information upprepades 
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även vid intervjutillfället. Innan informationsbrevet mejlades ut lämnade även samtliga 

deltagare sitt muntliga samtycke till deltagande i studien. 

 I samband med att intervjupersonerna tackade ja fick de information om 

konfidentialitet gällande intervjumaterialet, nämligen att ingen obehörig kommer att 

kunna ta del av materialet och att deras identiteter inte kommer att kunna röjas i den 

färdiga uppsatsen. Detta överensstämmer med Vetenskapsrådets riktlinjer som rör hur 

personuppgifter ska hanteras (www.codex.vr.se). Av detta skäl har jag valt att utelämna 

vissa detaljerade citat då jag ansåg att de eventuellt skulle kunna avslöja intervjupersonens 

identitet eller arbetsplats. 

 Vetenskapsrådet berör även vikten av att en forskare ska vara hederlig, till exempel 

genom att resultat eller analys inte får förvrängas för att underbygga en viss tes 

(Vetenskapsrådet, 2005, s. 15-16). Då mitt syfte har varit att öka kunskapen om ett 

område har det för mig givetvis varit av största vikt att inte syssla med att skapa fiktion, 

då skulle jag ju inte få ökad kunskap om forskningsfrågan utan istället färdigheter i 

kreativt skrivande. 

 

Presentation av intervjupersonerna 
Jag har valt att presentera intervjupersonerna som grupp istället för att ge dem ett alias 

och beskriva var och en för sig, eftersom det minskar risken för identifiering av 

personerna och deras utsagor. 

 Intervjupersonerna består av fyra personer, varav två kvinnor och två män. Den som 

har arbetat kortast tid som boendestödjare har arbetat fem år och den som arbetat längst 

har arbetat femton år som boendestödjare En av intervjupersonerna kombinerar sin 

boendestödjartjänst med att vara samordnare för sitt team. Två av intervjupersonerna har 

en mentalskötarutbildning i grunden, en person har en psykiatriinriktad utbildning från 

Komvux och den sista personen har gått en psykiatriinriktad KY-utbildning. Utöver 

dessa grundläggande utbildningar har tre av fyra intervjupersoner gått Stockholms stads 

basutbildning i neuropsykiatri och två av fyra har gått en högskolekurs med inriktning 

mot tillämpad neuropsykiatri. Förutom dessa utbildningar har intervjupersonerna fått gå 

en varierande mängd kortare kurser och utbildningar med inriktning mot boendestöd. En 

person arbetar för närvarande i ett team som enbart ger insatser till personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar medan de övriga tre ingår i team som riktar sig 

till personer med såväl psykiatrisk som neuropsykiatrisk problematik. Två av 

intervjupersonerna träffar dels klienter som bor på ett stödboende i anslutning till 
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kontoret och dels klienter som bor i egna lägenheter. Det innebär att den erfarenhet 

intervjupersonerna har av att ge insatser till personer med adhd varierar. Antalet personer 

med adhd de träffar varje vecka är från en person upp till sex personer. Att intervjua 

personer med varierande erfarenheter och upplevelser av boendestöd till vuxna personer 

med adhd är även något som har varit mitt mål, då jag anser att det ger underlaget en 

större bredd. 

 
Intervjuer 
Jag har valt att utforma intervjuerna i enlighet med vad Kvale benämner ”en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju” (Kvale, 2009, s. 43-44). Syftet med intervjuformen är 

att ur intervjupersonens eget perspektiv få en förståelse för teman i hennes eller hans 

levda vardagsvärld. Att intervjun är halvstrukturerad gör att den har likheter med ett 

vardagligt samtal samtidigt som den har ett klart syfte och innehåller en särskild teknik. 

Med begreppet livsvärld menar Kvale den värld som intervjupersonen möter i 

vardagslivet, direkt och oberoende av hur den förklaras (a.a.). Anledningen till att mitt val 

föll på den här intervjuformen är att det är en trygghet att ha en färdigställd intervjuguide, 

speciellt i och med att jag är oerfaren vad gäller intervjurollen, samtidigt som jag ville att 

det skulle finnas utrymme för intervjupersonerna att prata fritt om ämnen som berörde 

dem.  

 De fyra intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser och längden på 

dem varierade mellan cirka 55 minuter och 70 minuter. Alla intervjuer spelades in med 

hjälp av både en smartphone och ett ljudprogram på en laptop. Intervjuerna 

transkriberades därefter i sin helhet och blev till cirka 80 sidor text. 
 
Litteratursökning 
Svensk litteratur sökte jag genom databaserna Libris och DiVA. Jag började med att söka 

litteratur med hjälp av orden boendestöd* och adhd och fick då inte en enda relevant träff. 

Därefter sökte jag genom att använda olika kombinationer av ovanstående samt övriga 

ord jag kom att tänka på, exempelvis neuropsykiatrisk*/psykisk* 

funktionsnedsättning*/funktionshinder*, socialtjänst*, insats*, socialpsykiatri*, psykiatri*, metod*, 

psykosocial*, med flera. Förutom databaserna ovan har jag även sökt litteratur genom 

Google, Socialstyrelsen och via genomgångar av referenslistor i relevanta rapporter, 

uppsatser och avhandlingar. En slutsats jag drog efter sökningarna var att det finns 

mycket litteratur om adhd, en del litteratur om boendestöd, men en väldigt liten mängd 
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litteratur som behandlar boendestöds- eller socialtjänstinsatser till vuxna personer med 

adhd. I de fall boendestöd/insatser till vuxna personer med adhd berörs fann jag att det 

oftast handlade om att det saknas forskning inom området. 

 När jag skulle söka engelsk litteratur använde jag mig av databaserna SocIndex, 

Academic Search Premier och Google. Då sökte jag på diverse kombinationer av orden 

living support, supported housing, housing support, adhd, adults, intervention, pschycosocial, med flera. 

Även här fann jag en omfattande mängd litteratur om adhd, dock ingen litteratur som 

beskrev en boendestödsliknande insats till vuxna med adhd. 

Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningsinstrumentens tillförlitlighet (Kvale och Brinkmann, 

2009). En studie som återupprepas vid flera tillfällen av olika forskare och som vid varje 

tillfälle får samma resultat anses ha hög reliabilitet. För att mina intervjuer skulle bli 

reliabla hade jag en intervjumall så att alla intervjuerna fick en gemensam kärna. Jag 

koncentrerade mig även under intervjuernas gång på inte ställa ledande frågor eller att 

påverka intervjupersonerna i viss riktning för att de skulle besvara frågorna på ett sätt jag 

önskade, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009, s. 262-264). Att jag transkriberade 

materialet i sin helhet har också bidragit till studiens reliabilitet, i och med att jag därmed 

inte gick miste om någon relevant information. 

 Validitet handlar om huruvida forskaren verkligen mäter det som avsetts att mäta 

(Sohlberg, 2009, s. 119). Dalen (2007) diskuterar validitet i förhållande till kvalitativa 

undersökningar (Dalen, 2007, s. 114-115). Att jag i studien har redogjort för min 

förförståelse för boendestöd innebär enligt Dalen att studiens validitet ökar, eftersom det 

ger läsaren en chans att själv bedöma om min förförståelse kan ha påverkat 

intervjupersonerna. För att en studie ska få hög validitet är det enligt Dalen även viktigt 

att materialet blir ”fylligt och relevant” och att frågorna som ställs är väl uttänkta (a.a., s. 

118-119). Det faktum att jag på förhand hade konstruerat en intervjuguide hjälpte mig att 

hålla en röd tråd och komma ihåg att ställa de mest relevanta frågorna. 

 
Generaliserbarhet 
Min avsikt med den här studien har varit att öka kunskapen om boendestödjares arbete i 

relation till vuxna personer med adhd. Då jag endast har intervjuat fyra boendestödjare 

har min avsikt inte varit att producera ett resultat som är generaliserbart. Dalen (2007) 

menar att generaliseringsbegreppet har sina rötter i en kvantitativ tradition (Dalen, 2007, 

s. 117). När kvalitativa studier genomförs är urvalen ofta små och ändamålsenliga, något 
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som leder till att resultaten vanligtvis inte går att generalisera. Ett begrepp som är 

gångbart i relation till kvalitativ forskning är istället överförbarhet. Som forskare kan man 

ställa sig frågan om resultaten kan överföras till andra grupper än de redan undersökta 

(a.a., s. 117). Jag kan tänka mig att denna studies resultat i viss mån skulle gå att överföra 

till grupper boendestödjare som är sammansatta för att efterlikna den ursprungliga 

gruppen. 

 

Bearbetning och Analysprocess	  
Bearbetningen av intervjumaterialet inleddes med att jag läste igenom alla intervjuerna, 

först förutsättningslöst och sedan målmedvetet, vilket innebar att jag sökte efter centrala 

teman i materialet. Därefter bestämde jag mig för att låta huvudrubrikerna i resultatdelen 

utgå ifrån de tre frågeställningarna (boendestödjarnas beskrivningar av sitt yrke, arbetet med vuxna 

personer som har adhd och kontextuella faktorer), i och med att jag ansåg att de relevanta 

citaten troligen skulle inrymmas under dessa. Sedan började jag att söka efter relevanta 

och signifikanta citat och genomförde en form av öppen kodning, ett sätt att angripa 

materialet på som beskrivs av Dalen (2007, s. 76). Öppen kodning går ut på att ”hitta 

begrepp som även kan ingå i kategorier”. Exempelvis, då jag ställde en del frågor om 

boendestödjarnas yrkesroll fick begreppet yrkesroll tjäna som kategori medan ofta 

förekommande beskrivningar av dimensioner av yrkesrollen, exempelvis yrkesrollens 

komplexitet och yrkesrollen i förändring, fick stå som nyckelbegrepp under kategorin. Under 

dessa nyckelbegrepp samlade jag de citat som jag ville ha med i resultatdelen. Citaten 

meningskoncentrerades till viss del, det betyder att jag bildade mig en uppfattning om 

vad som var citatets kärna och att jag sedan formulerade om citatet i en kortare form, i 

enlighet med Kvales beskrivning (Kvale, 2009, s. 221). Vissa av de citat som inte 

omtolkades men ändå publicerades i resultatdelen genomgick en varsam redigering,	  där 

intetsägande ord och ljud plockades bort. I de fall namn på platser eller personer 

förekom tog jag bort även dem, för att minska risken att röja någons identitet.	  

 
Metoddiskussion 
När jag började hålla intervjuerna märkte jag att det inte var så lätt som jag hade trott att 

få intervjupersonerna att fokusera på deras erfarenheter av klienter med adhd. Ett 

exempel är att jag ställde frågor med adhd-fokus, men märkte att boendestödjarnas svar 

handlade om hur de resonerade generellt, kring arbetet med alla klienter och deras 

svårigheter. Det betyder att boendestöd i en generell bemärkelse har fått större utrymme i 
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uppsatsen än vad som planerats.  

 Innan intervjufasen var min erfarenhet av att hålla intervjuer begränsad, vilket gjorde 

att jag befann mig i en inlärningsprocess samtidigt som jag samlade in empiri. När jag 

transkriberade intervjuerna märkte jag att jag ibland uppehållit mig länge vid följdfrågor 

och att jag därmed hade fått mindre tid för frågorna i intervjuguiden. Ett exempel på det 

är att jag vid den första intervjun fick reda på att samverkan mellan boendestödjare och 

landstingspsykiatri inte fungerade. Även vid de följande tre intervjuerna uppkom mycket 

som jag ansåg var intressant om samverkan. I efterhand tänker jag att jag borde ha 

justerat intervjuguiden så att samverkansbegreppet kunde ha fått en mer central plats. 

 Under rubriken Teoretisk referensram presenteras Lipskys teori om gräsrotsbåråkrater, en 

teori som jag nu kommer att motivera varför jag har valt att använda. Johansson (2007) 

argumenterar för en snävare definition av begreppet gräsrotsbyråkrat och menar att det 

för att kallas gräsrotsbyråkrat inte räcker med att vara offentligt anställd, ha direktkontakt 

med klienter och att man har ett visst manöverutrymme (Johansson, 2007, s. 41-42). 

Istället måste en gräsrotsbyråkrat ha möjligheten att bedöma och ifrågasätta klientens 

behov, samt fatta egna beslut som påverkar ”slutprodukten”, eller den typ av service som 

klienten ges. det vill säga boendestödet i detta fall (a.a.). Min personliga bedömning är att 

boendestödjare är gräsrotsbyråkrater, även om de inte kan anses vara lika utpräglade 

sådana som exempelvis biståndsbedömare. Formellt sett är det biståndsbedömarna som 

beviljar vad boendestöd ska innehålla, medan boendestödjarna utformar hur stödet ska 

ges. Dock, efter att ha genomfört mina intervjuer har jag insett att boendestödjare har ett 

stort handlingsutrymme vad gäller utformningen av stödinsatser och anser därmed att 

Lipskys teori är tillämpbar i sammanhanget. 

 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenterar jag ett urval av den tidigare forskning som jag finner 

relevant för uppsatsens syfte. Jag inleder med att redogöra för forskning om boendestöd 

som insats och om boendestödjares perspektiv på stödinsatser, där klienternas 

diagnosprofil inte står i fokus. Därefter beskriver jag forskning som handlar om 

stödinsatser till personer med adhd, en avsiktligt vidare avgränsning än att enbart 

fokusera på boendestöd till personer med adhd. Denna avgränsning har jag gjort på 

grund av den begränsade mängden litteratur. 
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Boendestöd: relationen och dess effekter  
Efter att ha sökt litteratur om boendestöd har jag kunnat konstatera att boendestöd som 

fenomen är tämligen outforskat, något som även Andersson (2009) konstaterar i sin 

avhandling (Andersson, 2009, s. 24). Gemensamt för den forskning och annan 

existerande litteratur är att betydelsen av en god relation mellan klient och 

boendestödjare står i fokus. Gough och Bennsäter (2001) påtalar att det som skiljer 

boendestöd från hemtjänst är att i boendestöd ingår ett relationsarbete (Gough & 

Bennsäter, 2001, s. 60). De intervjuade boendestödjarna menar att en relation till klienten 

är en förutsättning för att klienten ska bli delaktig i det praktiska arbetet. Samtidigt 

uttrycker de att stödet innehåller praktiskt pedagogiskt arbete, exempelvis att lära ut 

matlagning, men en fördjupning av hur detta praktiskt pedagogiska arbete kan gå till 

utelämnas. Även i en FoU-rapport från 2007 menar de intervjuade boendestödjarna att 

relationen, eller alliansen, till klienterna är av vikt om boendestödsinsatsen ska bli 

framgångsrik (Sandling och Svanström, 2007, s.49, 51). De flesta boendestödjarna 

påtalade också att det finns ett samband mellan en yttre handlingsmässig och en inre 

tankemässig självständighet hos klienterna, det vill säga att i takt med att en klient blir 

bättre på att ta hand om sig själv och sitt hem ökar ofta dennes självförtroende och 

självkännedom (Sandling & Svanström, 2007, s. 49). Relationens betydelse för 

boendestödsinsatser beskrivs även av Andersson (2009, s. 201-248). Andersson menar 

att, trots att relationen mellan boendestödjare och klient inte är en traditionell vänrelation 

så karaktäriseras en boendestödsrelation ändå av ett ömsesidigt givande och ett tagande, 

vilket möjliggör positionsbyten – plötsligt kan det vara boendestödjaren som tar emot 

råd från klienten istället för vice versa. Viktiga kvaliteter hos en stödjande relation är att 

bondestödjaren är genuint intresserad av att lära känna klienten, att boendestödjaren 

visar omtanke och omsorg och att boendestödjaren är försiktig för att undvika att 

överträda klientens integritetsgränser. Signifikant för boendestöd är enligt Andersson att 

praktiska sysslor alterneras, eller ”flätas ihop”, med samtal, eller att pratet och görandet 

pågår samtidigt (a.a., s. 201-248). 

 Ingemarson, Sjögren och Piuva (2011) konstaterar att det inom studier om 

boendestöd finns två olika perspektiv på relationens betydelse, antingen att relationen är 

ett mål för boendestöd, eller ett medel som används för att uppnå ökad självständighet 

hos klienten. Samtidigt menar författarna att en god relation påverkar klientens 

funktioner och vice versa (Ingemarson et al, 2011, 66-68). 

 Enligt Ingemarson et al är det först när en insats har pågått under en period som 



	   20 

relevanta mål för insatsen kan fastställas, vilket betyder att det är 

boendestödjaren/utförararen som är den professionella som på djupet kan komma att 

förstå klientens svårigheter och stödbehov, medan biståndsbedömaren endast har 

möjlighet att göra en översiktlig bedömning av klientens situation (Ingemarson et al, 

2011, s. 64-65).  

  

Stöd till vuxna med adhd 
Enlig Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) används många olika 

behandlingsmetoder för personer med adhd i nuläget, dock saknar de oftast evidens. 

(www.sbu.se). Även i ett vägledningsdokument som skapades på initiativ av Nationell 

psykiatrisamordning år 2007 konstateras att det saknas kunskap om boendestödets 

effekter och att det finns skäl att misstänka att boendestöd inte är anpassat till personer 

med adhd (Nationell psykiatrisamordning, 2007, s.26). 

 KogniTek hette ett projekt som drevs av bland andra Hjälpmedelsinstitutet och som 

avslutades år 2007 (Hjälpmedelsinstitutet, 2008, s.42-55). Projektets syfte var öka 

kunskapen om vilka hjälpmedel, tjänster, metoder och andra åtgärder som kan användas 

för att hjälpa personer med adhd att leva ett mer självständigt liv. Nitton vuxna personer 

med adhd deltog i projektet. Många av deltagarna hade tidigare fått stöd från 

socialtjänsten, men en önskvärd förbättring av livssituationen hade uteblivit. Vanligt var 

att socialtjänstens insatser fokuserades kring tidigare misslyckanden och att personen 

som skulle ge stödet gav muntliga instruktioner, trots att muntliga instruktioner kan vara 

svåra att ta till sig för personer med adhd (a.a.). Författarna bakom KogniTeks rapport 

menar att undersökningen visade att det psykosociala stöd som socialtjänsten ger till 

klienter med adhd inte räcker, utan att det för att hjälpa personer med adhd krävs 

konkreta metoder som hjälper på lång sikt (a.a.). Istället för att uppfatta personens 

problematik som en del av en funktionsnedsättning kanske socialtjänsten ser klientens 

adhd-relaterade problem som exempelvis ”ett tillfälligt problem inom familjen”. 

Projektet visade att ett intensivt initialt stöd som sedan trappas ned, kan bidra till ökad 

självständighet hos personer med adhd. Författarna bakom KogniTeks rapport menar att 

en stödinsats till en person med adhd ska inledas med en grundlig kartläggning av 

klientens livssituation, inklusive hembesök, och att klienten därför får prioritera vilka två 

till tre livsområden hen vill börja arbeta med (a.a.). Därefter skapas nya 

rutiner/strukturer, för de utvalda livsområdena och ett kognitivt hjälpmedel väljs ut 

(exempelvis handdator, kom ihåg-klocka, veckoschema, medicindosett som larmar). 
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Viktigt är att klienten ges stöd i användandet av det kognitiva hjälpmedlet och att 

insatsen följs upp, utvärderas och vid behov justeras om den inte fungerar. (a.a.). 

 

Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, nyinstitutionell teori, teorier 

om handlingsutrymme, samt ett avsnitt som presenterar olika sätt att se på kunskap och 

metoder. Att inkludera flera teoretiska utgångspunkter möjliggör en bred analys av 

boendestödjarnas arbete, i relation till vuxna med adhd. Syftet med att inkludera delar av 

nyinstitutionell teori är att de ger möjlighet att se hur boendestödjarnas arbete påverkas 

av sin kontext. Lipskys teori om handlingsutrymme togs med för att de ger en möjlighet 

att se till hur pass fria boendestödjarna är att utforma yrkesrollen efter eget tycke och 

smak. Avsnittet om kunskapssyn och metoder gör det möjligt att undersöka hur 

boendestödjarna förhåller sig till kunskap om adhd och till metoder för socialt arbete. 

 

Nyinstitutionell teori	  
Nyinstitutionalism är det begrepp som används för forskning om hur organisationers 

beroende av omgivningen ser ut (Danermark och Kullberg, 1999, s. 59). Begreppet kom 

till som en reaktion på att den tidigare organisationsforskningen såg organisationer som 

slutna system, exempelvis att de kunde fatta beslut och ha egna mål utan att dessa 

påverkades av den omgivande kontexten (a.a., s. 59). 

 Fortsättningsvis kommer detta avsnitt att belysa olika aspekter av samverkan mellan 

människobehandlande organisationer, som i detta fall består av socialtjänst (kommunen) 

och psykiatri (landstinget). Av intervjuerna med boendestödjarna framgår att många 

personer som har psykisk funktionsnedsättning har parallella kontakter med socialtjänst, 

psykiatri och andra vårdinrättningar, och det är ett samarbete mellan de här olika 

instanserna som avses när jag nämner begreppet samverkan. Innan jag går djupare in på 

området kan det vara på sin plats att nämna vad som är syftet med att arbeta för ökad 

samverkan. En kartläggning av fjorton samverkansprojekt visade att ökad samverkan 

bland annat leder till bättre livskvalitet för klienten, ”skräddarsydd” rehabilitering som 

kommer igång snabbare, effektivare användning av resurser, fördjupning av yrkesmässig 

kompetens, främjar utvecklande av arbetsmetoder, med mera (Danermark och Kullberg, 

1999, s. 53).  

 Danermark och Kullberg presenterar ett antal faktorer som de menar främjar 

samverkan. Några av dessa är: 
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- Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt.  

- Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus.  

- Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten  är samordnade.  

- Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka.  

- Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är  involverade i.   

- Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger.  

(Danermark och Kullberg, 1999, s. 56-57). 

 Grape menar att Danermark och Kullbergs lista över främjande samverkansfaktorer 

sammanfaller med en hög grad av vertikal och horisontell integration (Grape, 2006, s. 50-51). 

Vertikal integration belyser samspelen mellan olika nivåer i hierarkin, inom en och 

samma organisation, medan horisontell integration handlar om relationerna till 

utomstående aktörer på liknande hierarkisk nivå (a.a.). 

 Danermark och Kullberg har även listat vilka faktorer som verkar hämmande för 

samverkan, av vilka några är: 

- Vagt formulerade mål.  
- Olika kunskapstraditioner och professionella mål.  
- Olika ekonomiska intressen.  
- Oklar ansvarsfördelning.  
- Asymmetrisk ansvarsfördelning mellan de samverkande.  
- Dålig samordning.  
- Hög personalomsättning.  
- Stor arbetsbelastning. (Danermark och Kullberg, 1999, s. 55) 

 Studier av projekt som belyser samverkan mellan socialtjänst och primärvård har visat 

att den typ av relation som existerar mellan de två verksamheterna ofta är asymmetrisk, i 

det avseendet att socialarbetarna har fungerat som primärvårdens (ofta läkarnas) 

hjälpande hand, medan de anser att de inte har får samma hjälp tillbaka (Danermark och 

Kullberg, 1999, s. 38). Den asymmetriska relationen gör så att de redan existerande 

statusskillnaderna mellan professionerna förstärks. Studier visar även att relationen 

mellan socialarbetarna och primärvård inte är ömsesidig, då socialarbetarna i högre grad 

undviker att ta upp relevant information. Vad gäller samverkan mellan socialtjänst och 

psykiatri tros en hämmande faktor vara att både läkare och sjuksköterskor inom 

psykiatrin bär på en rädsla att förlora sin auktoritet, till förmån för socialtjänsten. 

(Danermark och Kullberg, 1999, s. 50).  

 En annan studie har visat att det finns en tydlig klyfta mellan den medicinskt inriktade 

behandlingen och den psykosociala och att de medicinskt ansvariga psykiatrerna är de 
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som definierar klienternas situation (a.a., s. 50). Psykiaters acceptans för övriga 

professioner existerar främst om de andra professionerna är naturvetenskapligt inriktade 

(a.a., s. 50). 

Organisatoriska fält och institutionella logiker 

Ett organisatoriskt fält är inom nyinstitutionell teori benämningen på ett område där flera 

olika aktörer med liknande verksamhet verkar (Grape, 2006, s. 51). Ett exempel på ett 

organisatoriskt fält och som är relevant för denna studie är neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Inom detta fält verkar bland andra den kommunala socialtjänstens 

boendestödjare och biståndsbedömare, landstingets psykiatriska mottagningar och 

Socialstyrelsen. Inom detta fält existerar ett flertal så kallade institutionella logiker, det vill 

säga utgångspunkter som representerar olika mål, förväntningar, regelverk, 

förutsättningar med mera, som styr hur aktörerna handlar och organiserar sina 

verksamheter (a.a., s. 51). De institutionella logikerna kan liknas vid ramar som 

bestämmer vilka kunskapsanspråk en organisation bör ha och reglerar vad vilka anspråk 

som godkänns och vilka som kan ifrågasättas av andra inom samma område. Ett exempel 

kan vara att den institutionella logiken inom landstingets psykiatri genomsyras av 

antaganden om att mediciner och kognitiva hjälpmedel är viktiga behandlingsinsatser till 

personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, medan boendestödjare har en 

institutionell logik där psykosociala insatser betonas. När det är ett stort glapp mellan 

organisationernas institutionella logiker uppstår ofta samverkanssvårigheter (a.a., s. 51-

53). 

Teorier om handlingsutrymme 
Att vara socialarbetare innebär att arbeta i gränslandet mellan organisation och klient, en 

position som Lipsky (2010, s. 3) benämner street level bureaucrat, eller gräsrotsbyråkrat på 

svenska. Enligt Lipsky är gräsrotsbyråkrater offentligt anställda tjänstemän såsom 

socialarbetare, poliser och lärare, vilka alla har en stor frihet att utforma sitt 

yrkesutövande inom vissa ramar (a.a.), i och med att yrkena är för komplexa för enbart 

vara regelstyrda (a.a., s. 15). Gemensamt för alla gräsrotsbyråkrater är att de har 

direktkontakt med samhällets medborgare och att de, i samhällets namn, har 

befogenheter att fatta beslut som kan ha en positiv eller negativ inverkan på 

medborgarnas liv (a.a., s. 3). Johansson (2007, s. 43) menar att gräsrotsbyråkraten har 

krav på sig från två håll, både från klienter och den egna organisationen. Bristen på 

riktlinjer som är tillämpbara i enskilda fall gör att gräsrotsbyråkraten tvingas improvisera 

och får finna individuella tillämpningar på eget bevåg (a.a., s. 44-45). Johansson menar att 
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gräsrotsbyråkraternas arbete är svårkontrollerat på grund av deras stora handlingsfrihet 

och det är svårt att i bedöma kvaliteten på arbetet i efterhand (a.a.). 

 

Syn på kunskap och metoder 

Det finns olika kunskapskällor som kan ligga till grund för det sociala arbetet (Hammare, 

2013, s. 13-16). Ett sätt att indela källor till kunskap är att göra en tudelning och utgå från 

att kunskap kan förvärvas antingen via forskning eller via erfarenhet av socialt arbete i 

praktiken. Inom det sociala arbetets fält menar vissa att den forskningsbaserade 

traditionen är den viktigaste, medan andra anser att det är den professionellas dagliga 

praktik i relation till klienterna som utgör områdets viktigaste kunskapskälla (a.a.). Utöver 

dessa två övergripande kunskapskällor betonar somliga att det även finns en så kallad tyst 

kunskap, en kunskap som inte är uttalad eller som inte går att uttrycka (Johnsson, 

Svensson, Laanemets, 2008, s. 224). Att den tysta kunskapen är outtalad gör att den är 

högst personlig och den befinner sig därmed långt ifrån den forskningsbaserade 

kunskapstraditionen. Andra ord som delvis delar den tysta kunskapens innebörd kan vara 

intuition, förmåga eller talang (a.a., s. 224). 

 Att begreppet metoder för det sociala arbetet kan ha många skilda betydelser gör det svårt 

att definiera (Hammare, 2013, s. 22). En grov tudelning går att göra även här, som på sätt 

och vis motsvarar indelningen av kunskapskällorna ovan: dels existerar metoder som har 

genomgått forskningsexperiment som påvisar deras effekter, så kallade evidensbaserade 

metoder. Dels existerar en praktisk verklighet där socialarbetare använder sig av metoder 

utan evidens, metoder som kan vara ett hopplock av olika synsätt och teorier (a.a., s. 22). 

Perlinski, Blom och Morén (2012) definierar metoder för socialt arbete som ”alla 

systematiska, planmässiga och strategiskt utformade aktiviteter som socialarbetare 

använder i ett direkt klientarbete, eller som används indirekt för att reglera klientarbete” . 

	  
Resultat 
Med utgångspunkt i Socialstyrelsens tillsynsrapport från 2012 är syftet med uppsatsen att 

öka kunskapen om boendestödjares arbete i relation till vuxna personer med adhd. 

Nedan följer en sammanfattning av den empiri som samlades in via intervjuerna. 

Huvudrubrikerna utgår från mina tre frågeställningar och styr därmed dispositionen i 

stora drag. Underrubrikerna är tänkta att fungera som etiketter till de för 

frågeställningarna relevanta teman som uppkom under intervjuerna. För enkelhetens 

skull har jag i sammanställningen av resultatet valt att ge intervjupersonerna alias, 
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nämligen Atte, Defix, Hyper och Disora. I och med att jag inte vill att citaten i resultatdelen 

ska kunna härledas till en och samma person byter boendestödjarna alias i varje nytt 

stycke. Exempelvis, låt säga att en intervjuperson i verkligheten heter Lukas. När jag 

presenterar Lukas första citat under rubriken boendestöd kanske jag kallar honom Hyper, 

men under nästa rubrik kallas Lukas för Disora.  

 
Tema 1: Boendestödjarnas beskrivningar av sitt yrke 
När jag ber Atte att definiera boendestöd blir svaret:  

 
Att hjälpa personer som har ett eget boende att klara det (…) Att kunna hjälpa folk att 
strukturera upp sin vardag (…) Och man jobbar tillsammans med klienten, man gör inte 
saker åt, utan att man gör ett syfte att lära ut. (…) Ser till att klienten klarar av att göra saker 
på egen hand men att man hjälper den att komma igång. (…) I hemmet i anslutning till 
hemmet, i anslutning till sysselsättning, arbete, möten, läkare, inköp – man är också och 
handlar. 
 

Alla boendestödjare poängterar att boendestöd inte handlar om att göra saker åt 
klienterna, utan att insatsens syfte är att vara ett stöd eller en hjälp bredvid eller bakom, 
det handlar om att frigöra klienternas egna resurser på det ena eller andra sättet. Defix 
uttrycker att det önskvärda är att ”motivera dem att städa och tvätta mer än att göra det 
åt dem så att säga”, men fortsätter sedan med ”vilket är en fin linje kan man säga (…) 
visst hugger man ju i ibland”. Hyper och Disora nämner att syftet med insatsen även 
kan vara att stötta klienterna till att komma ut ur det egna hemmet, ”många har ju 
isolering som ett problem” menar Hyper.	  Enligt	  boendestödjarna är det främst 
biståndsbedömare tillsammans med klient som formar boendestödet, i och med att det 
är de som kommer överens vad boendestödet ska omfatta. Ingen av boendestödjarna 
har vetskap om en eventuell arbetsbeskrivning från kommunen. Atte säger att de har 
skapat egna riktlinjer kring arbetssätt och etik på arbetsplatsen: 
 

Vi har ju liksom egna skrivna rutiner på vad vi ska göra och inte göra och saker som 
är bra att tänka på i arbetet (…) Också ur man ska förhålla sig när man går in i någon 
annans hem. Det är allt ifrån sekretess som är jätteviktigt, till att visa respekt för andra 
personers integritet. Att man inte ska ta emot gåvor. Och sen däremellan måste man 
ha en egen viss fingertoppskänslighet. För man får inte bli för fyrkantig heller.  

Defix säger att hen inte har några skrivna riktlinjer på arbetsplatsen, ”Nej, en sådan har 

vi faktiskt inte. Man lär sig av andra och man kommer med nya idéer”. 

En yrkeskategori i förändring 

Alla boendestödjare upplever att boendestödsområdet har genomgått förändringar 

gällande yrkesrollens och målgruppens karaktär, när de jämför situationen i dagsläget 

med hur situationen såg ut när de började arbeta som boendestödjare under 1990- och 
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2000-talet. Atte, Defix och Hyper uttrycker att dagens boendestöd har blivit mer styrt 

Hyper säger: 

 

Och det är ju både gott och ont kan jag tänka mig. Det är lagar som styr nu, vi får 
beställningar. Jag tror att när jag började här för sex år sen så fick vi inte beställningar på 
alla klienter (…) Boendestödjarna gick hem och gjorde det de tyckte de skulle göra. Det var 
ingen som sa bu eller bä om det. (…) Det fanns ingen dokumentation. (…) Sådana saker 
har ju verkligen ändrat sig. Och det kan jag nog tycka är bra, både för mig själv och för 
klienten. Att det finns dokumentation på det man gör och det de är berättigade till. Att de 
får det de är berättigade till.  

 
 
Defix, den av intervjupersonerna som arbetat längst som boendestödjare, anser också att 
förändringarna både är av för- och nackdel: 
 

Från att ha varit ett ganska flummigt jobb där allting lades i knäet på en. (…) Då var det 
ingen beställning på vare sig innehåll eller tid utan det var någonting som vi fick göra upp 
själva. Och i vissa fall var det bra och andra inte. Någon slags mellanväg kanske hade varit 
bäst. 

 
Atte uttrycker att de får mindre tid till att träffa klienter nu än förr och att det handlar om 

politisk styrning och att staden vill spara pengar, ”Det handlar bara om ekonomi. (…) 

Det tycker jag är lite själlöst, när det är ett socialt arbete och man snackar om människor, 

då kan man ju inte hålla på så här och räkna ören och… (…) Men, borgarna vid makten, 

det är ju som det är liksom”. 

 Disora menar att förändringen som skett inom området är att boendestödet har gått 

från att vara hemtjänst till boendestöd och att boendestödjarrollen har professionaliserats 

i och med att det nu finns en ökad mängd utbildningar inom området. Enligt Disora är 

det vanligt att arbetsgivare kräver högskoleutbildningar hos personer som ska anställas 

som boendestödjare. 

 Alla boendestödjare upplever att målgruppen för boendestöd har förändrats 

och att den största skillnaden är att andelen personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har ökat. Defix och Disora säger att klienterna de träffar nu ofta 

har en yngre genomsnittsålder än vad de hade tidigare. 

	  

Yrkesrollens komplexitet	  
Att boendestödjarna upplever att boendestöd är en insats vars innehåll har godtyckliga 

gränser framgår vid upprepade tillfällen under intervjuerna. Det finns en samstämmighet 

bland boendestödjarna att de kontinuerligt, tillsammans med klienterna, bedömer vad 

som är viktigast för klienten att ta itu med. Om bedömningen får utfallet att det finns 

mer brådskande saker att ta itu med än vad som står på beställningen från 
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biståndsbedömarens frångår de dennes direktiv. Atte beskriver hur hen fick hoppa in och 

agera god man åt en klient under en längre period: 

 
Ibland blir man ju ställd och undrar ”hur hamnade jag i det här?” (…) Det är ju inte 
min chef som absolut tycker att jag ska göra det, tvärt om. (…) Man gör det ändå. Att 
hålla klienten ovanför vattenytan kort och gott. (…) Om man gör saker som inte står i 
några riktlinjer eller beställningar, om någonting blir fel, vem tar ansvaret då? Är det 
beställarna som inte har uppmärksammat behovet av i tid eller är det jag som fuckar 
upp… 

 

Ett annat exempel på hur yrkesrollens oklara gränsdragning kan ges uttryck är hur 

boendestödjarna arbetar med klienter som har barn. Atte, Defix och Hyper menar att de 

enbart riktar boendestödsinsatser till den förälder som har beviljats boendestöd, medan 

Disora säger att hen vid behov väljer att rikta delar av stödet direkt till barnen: 

 
Ja vi hjälper dem ju att göra ett schema som de kan ge till sina barn. (…) Det börjar 
med att man bara hjälper den här mamman, men plötsligt har man delat ut scheman 
och hjälpt hela familjen. Och det är det enda sättet att få det att fungera. Att man 
liksom ser helhetsperspektivet. 

 
 
Atte, Defix och Hyper menar att de stöttar barnen i familjerna indirekt, i och med att 

barnen automatiskt får det bättre om den förälder som tar emot insatsen får hjälp att 

strukturera sin livssituation. 

 

Samverkan med biståndshandläggare och allmänpsykiatri 
Disora säger att biståndsbedömare tidigare arbetade i samma lokaler som 

boendestödjarna och att det underlättade ett samarbete, ”fördelen med det var ju att X 

(namn på person) träffade klienter på stan och sådär, X såg verkligen förändringar och 

det kändes som att de stod på vår sida”. I Hypers stadsdel arbetar boendestödjarna 

fortfarande under samma tak som biståndsbedömarna. Hyper är nöjd med det 

integrerade arbetssättet, bland annat har boendestödjarna och biståndsbedömarna möten 

ihop kontinuerligt: ”Då vi kan gå igenom om det är något vi måste fråga 

biståndsbedömarna om och om det är något vi tycker att vi borde ändra i beslutet och då 

tar vi även upp om det är gemensamma möten med psykiatri under veckan som vi ska 

vara med på”. 

 Disora och Atte tycker att samverkan med biståndsbedömarna har brister. I de fall 

deras förtroende för en biståndsbedömare är bristfälligt bidrar det till att de ogärna 

kontaktar hen i onödan, Atte säger: 

Jag har klagat på en del handläggare (…) Jag skulle väl i den bästa av världar att de 
ringde mig och frågade hur det gick. (…) Men jag ringer bara om det är nåt knas. (…) 
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Det beror på vem det är, det beror på vad det är för handläggare. Och om man 
känner att den här handläggaren bryr sig om den här klienten. 

 
 
Disora är av åsikten att hen ofta får för lite tid att utföra insatserna hos klienterna. Enligt 

Disora handlar det bristande förtroendet även om att biståndshandläggarna inte alltid 

förstår klienternas behov och att de därför prioriterar fel stödområden när de beställer 

insatser från boendestödjarna: 

 
Jag tycker inte alltid att beställningarna stämmer överens med behoven. Och klienten 
själv kanske inte ser att de har ett behov. (…) Som vi tydligt ser att de har ett behov 
av. (…) Och då är det svårt att skriva det i beställningen, eller genomförandeplanen. 
Problemet där tycker jag är att beställarenheten träffar personerna en gång i halvåret 
för uppföljning och har inte en aning om ifall behovet har förändrats och om 
behoven stämmer överens med genomförandeplanen. Och vi som ser dem varje 
vecka ser något helt annat det som står. 
 

Hyper och Defix anser sig, till skillnad från Disora och Atte, främst ha givande kontakter 

med biståndsbedömarna i sina stadsdelar. Båda säger att de kan resonera med 

biståndshandläggarna om det anser att de behöver mer tid till stödinsatser. Hyper 

uttrycker dock att utfallet kan se olika ut:  

Behöver man mer tid så brukar inte det vara något problem, bara man kan formulera 
varför. (…) Men sen beror det också på vilken handläggare det är, (…) Vissa 
handläggare öser på jättemycket tid. Och vissa är lite snålare. Men det handlar ju också 
om ett gott samarbete och kunna förklara och beskriva varför man behöver mer eller 
mindre tid. 

 
 
Vad gäller samverkan med allmänpsykiatrin inom landstinget är alla boendestödjare av 

åsikten att den inte fungerar. Även här anser Atte att det som styr huruvida hen 

kontaktar allmänpsykiatrin eller inte är om hen uppskattar klienternas kontaktperson 

inom psykiatrin. Hyper instämmer med Atte i det avseende att kvaliteten på samverkan är 

personbunden: 

 
Det är också sådär individuellt vilken (kontakt-) person de har. (…) En del 
funkar det jättebra med, det är nätverksträffar och man har full koll liksom. Och 
vissa andra vet jag inte ens vad deras kontakt heter på psykiatrin. 

 
Hyper menar att boendestödjarnas och klienternas kontaktpersoner inom 

allmänpsykiatrin tillsammans ansvarar för samverkan med varandra fungerar. Defix 

reflekterar: ”Undrar om det någonsin kan bli bra. Det är ju folk som slutar och börjar 

och det är nya organisationer. Så samverkan där (…) är bristfällig. ” 

 Disora ger uttryck för en upplevd statusskillnad mellan kommunala boendestödjare 

och personalen inom allmänpsykiatrin: ”De ser ju ner på oss stadsanställda (…) Så har de 

ju alltid varit, känt sig lite förmer. För att de jobbar inom den riktiga sjukvården. (…) Det 
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är inte samma prestige att vara boendestödjare. (…) Det tror jag många kan skriva under 

på”.  

 

Tema 2: Arbetet med vuxna personer som har adhd  
När jag frågar boendestödjarna vad som kännetecknar deras klienter med adhd blir 

svaren väldigt olika. Defix säger: 
 
Det är att man kan ha väldigt svårt att planera och organisera sin tillvaro hemma, och 
på jobbet, och med familjen. (…) svårt att passa tider. (…) svårt att hålla den röda 
tråden i ett samtal. (…)Saker och ting kan bli så otroligt övermäktigt i vardagen, om 
man ska ta hand om det här med familj, jobb, hem, papper, ekonomi… Så vet man 
inte riktigt var man ska börja för att få allt att fungera. Det tycker jag kännetecknar 
vuxna med ADHD.  

Atte anser att den problematik hen mest kommer i kontakt med när det gäller personer 

med adhd är att svårigheter kring ekonomi och att de har det rörigt hemma, samtidigt 

som de ofta är väldigt sociala personer: ”Stor social kompetens och gömmer sig oftast 

bakom den innan man ser problemen” 

 Hyper och Disora upplever att det kan vara svårt att förstå sig på adhd-problematiken, 

när klienter med adhd å ena sidan kan ha utbildning, jobb och familj, men å andra sidan 

inte kan hantera städning och att betala räkningar. Hyper säger: ”De är ju ”vanliga” 

människor och det är vi inte vana med. Utan vi är ju vana vid folk som är snudd på 

uteliggare eller folk som är samlare eller är psykotiska”. 

 När det handlar om vilka egenskaper som är bra om man ska bli framgångsrik som 

boendestödjare till personer med adhd säger en Defix att det är viktigt att man är lyhörd 

tålmodig och att man är strukturerad själv. Disora säger också att det är viktigt att vara 

strukturerad, att ha lätt för att organisera, att man är kreativ, har kunskap om 

målgruppen, är snabbtänkt, att man som boendestödjare ska ”leverera” och veta vad man 

pratar om, att man ska vara flexibel, självsäker och att man ska passa tider. Vidare menar 

Disora att det är viktigt att hålla löften till klienter med adhd: 

Det är jätteviktigt att man verkligen håller det man säger. De här personerna (…) har 
låg tillit till människor. Dom har blivit blåsta och gjort många misslyckanden i sina liv, 
så det är viktigt att man håller det man säger och står för det (…). Så att man blir en 
trygg person i deras tillvaro. 

 

Atte säger: Jag tycker man ska ha en portion med humor med sig, tålamod (…) Och 

förståelse för deras svårigheter. (…) Och kunna vara flexibel. Kunna hänga med i 

svängarna och inte vara så fyrkantig, då tror jag inte det funkar. Enligt Hyper ska man 

som boendestödjare till personer med adhd bör vara ”lyhörd och gå lugnt fram till en 

början”. Samma boendestödjare säger att hen själv inte är så bra på att planera sådant 
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som skiljer sig från vecka till vecka: ”Det är ju sådär att planera (…). Så funkar inte jag. 

Det som går på schema är jättebra, men det som jag skriver i kalendern, det är ju ett helt 

under att vi träffas idag. Det som sticker utanför är jättesvårt.” 

 
Att anpassa boendestödet utifrån adhd 

Alla boendestödjare är noga med att betona att det viktigaste är att varje insats anpassas 

utifrån varje enskild klients behov och önskningar, oavsett diagnos. Alla uttrycker även 

på olika sätt vikten av en välfungerande relation mellan boendestödjare och klient. 

Meningar som ”bygga förtroende”, ”skapa en relation”, ”vara lyhörd” sägs kontinuerligt 

under alla intervjuer. Jag frågar hur de förhåller sig till boendestöd till klienter med adhd, 

om/hur de anpassar boendestödet ytterligare med diagnosen i åtanke, blir svaren mycket 

varierande. Atte och Defix inleder med att konstatera att de är osäkra på om intervjun 

med dem kommer att ge mig något, i och med att boendestödet de utför till klienter med 

adhd inte är särskilt anpassat med tanke på deras adhd-diagnos. Hyper menar att hens 

klienter med adhd inte har så många av de typiska adhd-”symptomen” som till exempel 

impulsivitet och rastlöshet och tror att anledningen till det är för att deras medicinering 

fungerar bra. Enligt Hyper har hen ännu inte fått speciella ”adhd-beställningar” från 

biståndsbedömarna, där det exempelvis står att klienten ska ges stöd i att ”få en speciell 

struktur inom något eller flera områden”. Istället brukar insatser till klienter med adhd 

fokuseras på sekundära psykiatriska problem, exempelvis social fobi. Därför kan Hyper 

bortse från adhd-problematiken och fokusera på det som står i beställningen ”Det är 

bara det att de råkar ha adhd och sen jobbar jag med någonting annat”.  

 Inför tidpunkten då boendestödet ska äga rum är det vanligt bland boendestödjarna 

att de skickar påminnelser till klienterna, Atte säger: ”Just det här med att alla med adhd 

har ett nedsatt arbetsminne. (…) För deras vanligaste problematik är att de inte dyker 

upp på möten, de kommer för sent, de missuppfattar information”. 

 Defix säger att främsta fokus under den inledande fasen med nya alla klienter är på att 

skapa en god relation och att hen och klienten börjar arbeta enligt genomförandeplanen 

först när relationen är etablerad. Hur lång tid det tar att etablera relationen är olika: ”En 

del är ju jätteöppna, det bara klickar sådär efter två veckor, det är inga problem (…) och 

vissa kan man kämpa med efter ett halvår”.  

 Hyper jobbar i ett team där varje insats, till såväl klienter med adhd som de utan, 

inleds med en grundlig kartläggning av klientens stödbehov, då får de veta mer om 

orsaken till klientens svårigheter, ”Den här kartläggningen man gör från början, där man 

tar reda på just vilken hjälp de behöver lära in och komma ihåg”. 
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 Jag frågar boendestödjarna om de använder sig av kognitiva hjälpmedel när de stöttar 

sina klienter med adhd. Det varierar mellan de olika teamen, Disora nämner 

att hen använder runt ett dussin olika kognitiva hjälpmedel (veckoscheman, listor, appar i 

smartphones, bildstöd m.m.) medan Atte endast brukar använda enstaka appar, listor och 

internet som redskap i när hen träffar personer som har adhd. Hyper och Defix ligger 

någonstans däremellan. Disora påtalar vikten av att ligga i framkant: ”Det hela handlar 

lite om att vara steget före. (…) Kreativitet, påhittiga och… Ja, man är som en liten 

detektiv”. Disora säger att de inom teamet försöker hålla sig uppdaterade, att de ständigt 

tipsar varandra om nya arbetssätt och att deras handledning ibland kan handla om nya 

forskningsrön och arbetsmetoder.  

 Hyper uttrycker att klienterna är de som ligger i framkant vad gäller tekniska 

hjälpmedel: ”Många av de här personerna förekommer en. Så det är inte alltid att man 

ens hinner rekommendera. Det har de redan klurat ut”. Defix säger  

”De klienterna jag har, de är väldigt med i tekniken (…) De är ju nästan duktigare än vad 

jag är, de gör ju halva jobbet själva”. Defix säger att hen inte håller koll på nya appar till 

smartphones, utan bara lär sig namn på appar om hen blir tipsad. 

 Atte och Disora menar att det är vanligt att de använder sig av veckoscheman i papper 

eller laminerade i plast, där de med klienten skriver upp vad som ska göras. Hyper brukar 

skriva schema i ett digitalt kalenderprogram som både boendestödjaren och klienten har 

tillgång till via dator eller smartphone. Om klienten riskerar att glömma något kan Hyper 

lägga in en påminnelse i kalendern.  

 När stödet ska utföras så sker detta i enlighet med vad som står i 

genomförandeplanen. Atte säger: 

”Enligt genomförandeplan så vet man ju kanske att, när vi ses på måndagar då städar vi 
eller på torsdagar har i tvättstugan.(…) Så har man en liten agenda att gå efter (…)”. 
Om det är mycket som ska göras gäller det att prioritera: oftast för personer med adhd 
så är det ju mycket saker som ska göras och som ska händas och då säger jag, ”vi 
prioriterar en sak, vad är viktigast för dig? (…) Ja men då gör vi det först.” 

 

 Hyper säger nämner vikten av att använda sig av tydliggörande pedagogik i arbetet 

med personer som har adhd, ”Jag menar det är ändå en funktionsnedsättning som inte 

syns, så att ska man nå framgång med dem så får man använda sig av tydliggörande 

pedagogik”. Tydliggörande pedagogik utgår enligt Hyper från att alla personer tar in 

information på olika sätt och i och med att personer med adhd har problem med 

arbetsminnet kan det vara bra att skriva ner information på papper och använda 

hjälpmedel som visualiserar tiden. 
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 Alla boendestödjare menar att en vanlig mobiltelefon eller en smartphone kan vara ett 

bra hjälpmedel personer med adhd. Bland annat på grund av att det går att ställa in så att 

den påminner klienten, både inför tiden med boendestödet och övrig sysslor som ska 

utföras på kvällstid, t.ex. tvätta. ”De flesta klienter har mobiltelefon, så vi använder de 

funktioner som finns där, (…) Har den en (…) smartphone så försöker vi hjälpa dom att 

ladda ner appar där det finns påminnelsetjänster, saker som visualiserar tiden”. 

  

Om en klient med adhd behöver hjälp med städning 

Defix och Disora menar att de inte kan ge en generell beskrivning av hur de går tillväga 

om de ska stötta en klient med adhd i att städa eller göra i ordning en lägenhet, eftersom 

det är så olika från gång till gång. Hyper säger att hen tillsammans med klienten börjar 

med att försöka hitta… 

Någon slags ordning och struktur, att var sak ska ha sin plats (…)Så det första man får 
göra är att ta en svart plastsäck och sen börja slänga saker. (...) Ibland kan det till och med 
vara så att personen måste sälja saker. (…) Så länge klienten själv vill det så kan vi komma 
med jättemånga bra idéer och tips. Det finns väl inga gränser egentligen. Det handlar bara 
om att hitta lösningar.  
 

Enligt Atte är ett vanligt sätt att påbörja en insats med städfokus att klienten börjar städa 

på egen hand innan boendestödjaren kommer. 

Och när jag kommer dit sen så går mycket ut på att jag ska få honom att genomföra 
och slutföra en aktivitet till exempel, som att diska. För han kanske till exempel står 
och diskar och sen går han på toaletten och sen tar han lite på handfatet och sen ”just 
det jag skulle göra rent kattlådan”. (…) Så då står jag bredvid medan han diskar och 
ser till att han hela tiden håller fokus på disken. 

 
Atte säger att när hen och klienten har prioriterat vad som är viktigast att börja med så 
sätter de igång 
 

Börjar med en sak. (…) Ibland får man ju styra lite. Nu sätter vi oss och börjar sortera 
de där böckerna som ligger i travar längs väggen. Vilka ska du ha, vilka behöver du 
inte? (…) Slängproblem är ju ganska vanligt. Så sitter man där en gång och sorterar 
böcker och nästa gång, kläder. (…) Det är bara så här metodiskt. 

 
Om en klient behöver hjälp med den ekonomiska situationen 
Alla boendestödjare har sätt att få struktur kring den ekonomiska situationen om 

klientens ekonomiska bekymmer är stora, exempelvis genom att hjälpa klienterna att 

börja använda internetbank, komma i kontakt med budgetrådgivare eller att boka in ett 

samtal med banken, göra upp en avbetalningsplan eller kontakta kronofogden. Defix 

menar att det därefter kan det vara läge att hjälpa klienten att ordna autogiro så att 

räkningar betalas automatiskt. Hyper har inte så bra erfarenhet av autogiro i och med att 

vissa företag endast drar pengar i slutet av månaden och att klientens pengar kanske 

redan har hunnit ta slut då. Disora menar att de vanligen öppnar brev, sätter in räkningar 
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i mappar eller pärmar, ser till att det som ska betalas blir betalt i rätt tid. Atte säger att det 

ibland när en ny klientkontakt inleds kan finnas oöppnad post sedan flera år tillbaka. 

 
System för upprätthållande 
För att strukturen ska hålla mellan boendestödstillfällena är det vanligt att boendestödjare 

och klient kommer överens om uppgifter som klienten ska göra mellan gångerna. Defix 

säger: ”Det brukar vara en ganska vanlig metod. (…) Att till nästa vecka ska du ha gjort 

det och det, det kan vara olika svårigheter (…) Man får testa sig fram. För att, jag vill inte 

att man ska misslyckas  För det är inget bra (…) för deras växande”. Disora 

sammanfattar arbetsgången ”det handlar ju liksom om att upprätthålla, ge hemläxa, lära 

ut, ge nya uppgifter. Så att man utvecklas och kan komma vidare”. 
 
Mål med insatserna 

Atte menar att personer med adhd inte alltid kommer att bli helt självständiga: 

Målet ska ju liksom var att bli självständig, men, oftast, har man den här diagnosen så 
behöver man stöd hela livet. (…) Alltså inte jättemycket men att man upprätthåller, 
någon som ibland kommer och kollar hur det går… (…). Inte alla, men många kommer 
att behöva det (…). Man kommer ju in i olika skeden i livet. Säg att man ska skaffa familj 
och helt plötsligt får barn (…). Då kan man ju behöva stöd för att skapa nya rutiner och 
utmaningar och allt vad det innebär” 

 
De övriga tre boendestödjarna är mer övertygade om att klienterna ska och kommer bli 

självständiga.”Men tanken är ju alltid från oss, (…) att de ska bli självständiga och klara 

sig själva. Att vi ska vara stöd så att de lär sig att göra det här på egen hand”, uttrycker 

Defix. Hyper säger: ”Inte bara mitt mål utan hans mål också. För han är hyfsat ung och 

vill ju bli självständig, (…) Är du född på åttiotalet och har barn, det är klart. Då får man 

ju uppmuntra det på ett annat sätt skulle jag säga.” 

 

Förhållningssätt till metoder och kunskap om adhd 
Disora utmärker sig genom att vara negativt inställd till adhd och andra 
diagnoser: 
 

Jag brukar skita i diagnos faktiskt. (…) För han eller hon kan ju säga att den har svårt att 
fokusera oberoende av vad det beror på, det spelar faktiskt mig ingen roll. Och jag tror att i 
vissa fall kan det ha motsatt effekt, för om man då är en person som har kommit ihåg vad 
de har läst om olika diagnoser och så ska jag göra med den diagnosen, då blir det helt knas. 
Och då blir man klinisk och glömmer bort personen. Jag tror inte på det. (…) Gå på någon 
annans förhållningssätt gentemot andra, nä det funkar inte riktigt. 

Disora är även negativt inställd gentemot politiskt beslutat evidensbaserat socialt arbete: 

Och sen kommer det ju politiska grejer, för det är ju alltid politiska förändringar som 
säger – nu ska det vara mer riktat och det ska vara resultatinriktat och det ska vara 
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evidensbaserat. Och det är ju det som knasar till det ibland, i synnerhet på den 
kategorin som vi jobbar med att de, alla vill inte bli mätta och många är inte så lätta att 
mäta heller. 
 

Hyper är mer positivt inställd till diagnoser, men menar att det inte går att utgå från att en 
klients problematik enbart hänger ihop med adhd:  

Det får man inte glömma bort (…) javisst det finns en diagnos, en sjukdom men det är 
också jättemycket person inblandat, och vad de har varit med om. Kanske i vissa fall på 
grund av sin sjukdom, men inte alltid, för det har ju med förväntningar från 
omgivningarna att göra och hur man tar det. Så det går ju inte att vara klinisk, helt och 
hållet. 
 

Tema 3: Kunskaper, metoder och kontextuella faktorer 

När jag frågar hur arbetet med personer som har adhd skulle kunna utvecklas uttrycker 

Atte och Defix, de två boendestödjare som har minst utbildning i adhd, att de skulle vilja 

öka sin kunskap om problematiken som diagnosen kan medföra. Atte säger:  

Jag skulle ju vilja utbilda mig mer i ADHD-grejen, för det känns som om det kommer 
fler och fler och jag känner inte alls att jag har koll exakt vad som (…) En ung kille som 
ser ut som vem som helst och är jätteduktig på det ena och så (…) Man förstår 
ingenting (…) Det syns ju inte så här. (…) Han är så jäkla duktig, men ligger det tre 
brev från försäkringskassan, då går inte trådarna fram liksom. (sammanfogat citat från 
två olika ställen i intervjun). 

 
Defix säger att han egentligen inte behöver utbildning, men att hen skulle vilja ha det 
ändå ”för att det är intressant”. Hen fortsätter: 
 

Jag har ju gått psykiatri… Och jag har jobbat med psykiatri. Och det är det jag kan och 
det är det jag kör lite autopilot på. Men det kan inte jag göra riktigt med adhd-
problematiken och i synnerhet inte när (…) Det som hjälper är en viss typ av struktur. 
Som jag inte är van att jobba med beträffande de andra. 

 
Hyper tror att något som skulle förbättra boendestöd till personer med adhd är 
etablerandet av fler specialteam: 
 

Jag tycker att det skulle finnas flera boendestöd som jobbar just med inriktning mot olika 
målgrupper. Där man skaffar sig kunskap, målgruppen man arbetar mot.  Och anpassar 
boendestödet därefter. För att psykiatrin är ju så himla stort och brett och det finns ju så 
otroligt många olika diagnoser (…) Man kan ju inte kunna allt.  

 
Hyper anser också att boendestöd till personer med adhd skulle bli bättre om alla 

boendestödsteam inledde varje insats med att göra en kartläggning av klienternas 

svårigheter: 

 
Men sen också att alla använder sig av en ordentlig kartläggning när man börjar, som 
lägger grunden till genomförandeplanen. Kunna hjälpa klienterna att sätta ord på vad de 
behöver hjälp med. (…) Och det tror jag skulle behövas mer utbildning inom. (…). Man 
får bara veta som boendestödjare att jaha, här har vi en beställning, sen ska vi träffa 
klienten, sen gör vi en genomförandeplan. Men så lätt är det inte, för det är inte lätt för 
en person som har svårigheter att tala om vad den vill ha stöd med, och hur. Så bygga 
mer på grunderna. 
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Atte är osäker på om boendestödet behöver utvecklas och påtalar istället att det som 

framför allt skulle förbättra livssituationen för personer med adhd är om det skulle bli 

lättare för dem utan jobb att få jobb: 

Jag tror man skulle kunna ha mera samverkande funktioner . Där man har mer samarbete 
med arbetsförmedlingar och försäkringskassan i vissa fall. Så man får helheten kring dem 
och kunna hjälpa dem ut mera i arbetslivet. Egna drömmar och önskningar skulle ju vara 
att stadsdelen hade någon person som raggade liksom praktikplatser (…) Där de skulle 
kunna få en praktik som leder till ett jobb sen. (…) Arbete är en stor del, en jättestor del. 
Att de känner sig självständiga och att de blir självständiga. (…) Alltså någon 
sysselsättning som är meningsfull. Det lyfter personer. 

 
Defix är också inne på samma spår, att boendestödet som det ser ut för personer med 
adhd idag är ganska bra och att en förbättring av arbetssituationen och annan 
sysselsättning för arbetslösa klienter med adhd är önskvärd: 
 

Men sen är det allt runtomkring som sysselsättning och sådär, för det är ju också 
någonting som saknas, för alla med neuropsykiatriska diagnoser och psykoser. Vi har 
inget att erbjuda. (…) Det finns aktivitetshus och sen finns det en privat, ickekommunal 
grej som heter (namn på ställe) (…). Vart ska de ta vägen? Och jobb finns det inte 
heller, till de som jobbar. 

 

Analys 
I följande avsnitt behandlas resultatet utifrån nyinstitutionell teori, teorier om 

handlingsutrymme och syn på kunskap och metoder, kombinerat med delar av den 

tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. Mitt resultat visade att det finns olika 

aspekter som påverkar hur boendestödjarna arbetar med vuxna som har adhd. Utifrån 

resultatet har jag kunnat utkristallisera tre teman, vilka utgör analysens disposition.  

 Gemensamt för de tre temana är att de belyser boendestödjarnas handlingsutrymme 

och hur graden av handlingsutrymme kan förstås i relation till arbetet med vuxna 

personer som har adhd. De tre temana är samverkan, boendestödjarnas yrkesroll och den egna 

organisationen, samt boendestödjarnas egen inställning till kunskap och metoder. Efter rubriken för 

varje tema följer en mer ingående presentation av temat. 

 
Samverkan  
Syftet med temat är att förstå hur relationer till parter i omgivningen kan påverka 

boendestödjarnas handlingsutrymme. Först diskuterar jag vilken generell betydelse de 

kringliggande faktorerna kan ha i arbetet med klienter som tar emot boendestöd och 

därefter vilken specifik betydelse det kan ha för klienter med adhd-diagnos. 

 En god samverkan består enligt Grape (2006) av god integration både på ett vertikalt 

plan, ett samarbete mellan personal på olika nivåer i samma organisation, samt på ett 

horisontellt plan, det vill säga ett samarbete organisationer emellan (2006, s. 50-51). Två 
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av fyra boendestödjare beskriver situationer som indikerar att integrationen har brister på 

det vertikala planet, mellan boendestödjarna och biståndsbedömarna inom den egna 

organisationen, medan alla fyra boendestödjares beskrivningar kan tolkas som att en låg 

grad av integration föreligger på det horisontella planet, mellan boendestödjare och 

psykiatri.  

 Två av boendestödjarna anger gemensamma lokaler som en aspekt som gör 

samverkan mellan dem och biståndsbedömarna enklare, vilken är en av faktorerna som 

Danermark och Kullberg menar främjar samverkan (Danermark och Kullberg, 1999, s. 

56-57). De boendestödjare som anser att de har en fungerande samverkan med 

biståndsbedömarna, menar att de kan resonera med biståndsbedömarna. Exempelvis om 

de behöver mer tid till en insats så förklarar de situationen för biståndsbedömarna, och 

får ofta som de vill i slutändan. Det kan förstås som att ett bra lagarbete existerar, och att 

både boendestödjare och biståndsbedömare har som mål att klienterna ska få det så bra 

som möjligt. Lagarbete och gemensamma mål är också faktorer som Danermark och 

Kullberg anger som främjande samverkansfaktorer (a.a.). 

 Vidare visar studiens resultat att boendestödjarnas villighet att samverka delvis beror 

på om de ”gillar” den aktuella samverkanspersonen och anser att denne gör ett bra jobb. 

Anledningar till att boendestödjare inte uppskattar biståndsbedömare är enligt resultatet 

bland annat att biståndsbedömare beviljar för lite tid för boendestödsinsatser, av 

ekonomiska skäl. Detta kan förstås som att boendestödjare och biståndsbedömare har 

skilda institutionella logiker som styr deras arbete. Grape menar att institutionella logiker 

är utgångspunkter som står för skilda mål, regelverk, förväntningar, förutsättningar etc., 

vilka styr hur personer handlar och verksamheterna organiseras (Grape, 2006, s. 51). 

Biståndsbedömarna styrs av en institutionell logik som inrymmer ekonomiska mål, ett 

mål som boendestödjarnas logik saknar och därför uppstår problem gällande samverkan. 

 En boendestödjare uttrycker att ett skäl till att samverkan med biståndsbedömare inte 

fungerar är för att de missförstår vad klientens egentliga behov är och därför ber 

boendestödjaren att utföra (”beställer”) uppgifter som boendestödjaren inte tycker är av 

högsta prioritet. Boendestödjarens upplevelse stämmer väl överens med Ingemarson, 

Sjögren och Piuvas (2011) studie som påvisar att boendestödjaren är den professionella 

som är den mest lämpade att bedöma vilket hjälp klienten ska erhålla (Ingemarson et al, 

2011, s. 64-65).  

 Vad gäller samverkan med psykiatrin så uttrycker en boendestödjare att personalen 

inom psykiatrin ser ner på de ”stadsanställda”. I enlighet med boendestödjarens 
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upplevelse av en obalanserad relation påvisar studier att relationer mellan personal som 

arbetar för socialtjänst och landstingsanställd personal ofta är asymmetrisk på så vis att 

det existerar en yrkesmässig statusskillnad, till socialarbetarnas nackdel (Danermark och 

Kullberg, 1999, s. 38-50). Läkarna inom psykiatrin har högst status och de definierar 

klienters situation utifrån en medicinsk synvinkel. I de fall de diskuterar klienters 

situation med andra accepterar de främst samverkanspersoner med en naturvetenskaplig 

bakgrund (a.a.). Detta kan förstås som att samverkan mellan socialtjänst och psykiatri 

försvåras på grund av bland annat olika kunskapstraditioner, en faktor som spelar in vid 

samverkan enligt Danermark och Kullberg (1999, s. 55), och att den kunskapstradition 

som existerar inom psykiatrin är den som har högst status, en statusskillnad som 

boendestödjaren bevittnat om. 

 Vidare uttrycker flera boendestödjare att det är oklart vem som ska ta kontakt med 

den andra, är det boendestödjaren som ska ringa klientens kontaktperson inom psykiatrin 

eller tvärt om? Otydlig ansvarsfördelning är även en faktor som hämmar samverkan 

enligt Danermark och Kullberg (a.a.). 

 Hur kan bristen på samverkan mellan boendestödjare och deras samverkanspartners 

förstås i relation till deras klienter med adhd? Studier visar att samverkan leder till mycket 

gott för klienter generellt, bland annat det leder till bättre livskvalitet, mer passande 

rehabiliteringsform, med mera (Danermark och Kullberg, s. 1999, s. ). Det finns skäl att 

tro att många vuxna med adhd kan dra extra fördel av att deras kontaktpersoner inom 

socialtjänst och psykiatri har ett gott samarbete, med tanke på att det är vanligt bland 

personer med adhd att de exekutiva funktionerna brister, det vill säga att svårigheter 

kring planering, organisering och målstyrning existerar (Medicinskt kunskapscentrum, 

2010, s. 22). Resultat från KogniTeks rapport visar att konkreta metoder bör användas 

när stöd till personer med adhd utförs, metoder som kan inrymma kognitiva hjälpmedel 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2008, s. 42-55).). Kognitiva hjälpmedel administreras oftast av 

arbetsterapeuter, vilka har landstinget som huvudman. Av resultatet framgick att två av 

fyra boendestödjare använde väldigt få kognitiva hjälpmedel i sitt arbete. En av dem 

uttryckte att det inte är dennes ansvar att erbjuda klienter med adhd kontinuerligt stöd i 

användandet av vissa kognitiva hjälpmedel, då denne ”inte kan ta uppdrag från 

landstinget”. Enligt Danermark och Kullberg är en faktor som främjar samverkan mellan 

organisationer att huvudmanna- och funktionsgränserna är rimliga (1999, s. 56-57). En 

tolkning av boendestödjarens uttalande ovan är att funktionsgränserna i detta fall kan 

anses vara orimliga och ofördelaktiga för personer med adhd, i och med att klienter med 
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adhd-diagnos går miste om kontinuerligt stöd i användandet av kognitiva hjälpmedel. 

Uttalandet kan också tolkas som att samverkan mellan boendestödjare och arbetsterapeut 

brister för att deras verksamheter styrs av skilda institutionella logiker, och att 

boendestödjarnas logik i viss mån inte innefattar kognitiva hjälpmedel. 

 
Yrkesrollen och den egna organisationen 

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur utformningen av boendestödjarnas yrkesroll och 

hur den egna organisationen kan påverka boendestödjarnas handlingsutrymme. Vilken 

betydelse kan detta få i relation till deras klienter med adhd? 

 Alla boendestödjare är överens om att boendestödet har blivit mer styrt, exempelvis 

genom att det nu kommer beställningar på insatsers innehåll från biståndsbedömare, där 

det även framgår hur mycket tid som ska fördelas till varje klient. Två av 

boendestödjarna menar att de förut kunde gå hem till klienterna och göra vad de ville 

och själva bedöma hur länge de skulle stanna hos klienterna. Lipsky definierar 

gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda som har direktkontakt med medborgare, samt 

har möjlighet att fatta beslut som har stor inverkan på klientens livssituation (Lipsky, 

2010, s. 3). Att boendestödjarna i nuläget anser sig ha en mindre möjlighet att bestämma 

över utformningen av boendestödet än förr kan förstås som att graden av 

handlingsutrymme har minskat och att de nuvarande boendestödjarna inte är lika 

utpräglade gräsrotsbyråkrater som de var förr. Min tolkning utifrån empirin är att 

yrkesrollen fortfarande inrymmer en stor dos gräsrotsbyråkrati. Till exempel är de fyra 

boendestödjarna överens om att de vid behov kan frångå biståndsbedömarnas direktiv 

och fylla stödinsatser med ett innehåll som de anser är mer lämpligt för stunden. 

Johansson menar att gräsrotsbyråkrater får improvisera fram individuella sätt att tackla 

situationer som uppstår i och med att generella riktlinjer inte kan gälla vid alla enskilda 

fall (Johansson, 2007, s. 44-45). Ett antagande utifrån boendestödjarnas och Johanssons 

utsagor är att olika boendestödjare använder detta handlingsutrymme på skilda sätt, 

genom att de improviserar olika, och att de drar personliga, eller kanske 

arbetsplatsbaserade, gränslinjer för vilka stödhandlingar som över huvud taget kan 

förekomma inom ramen för fenomenet boendestöd. I resultatdelen finns empiri som 

stödjer detta antagande. Bland annat framgår att en boendestödjare gör scheman till 

klienters barn, men de övriga tre boendestödjarna uttrycker att det är otänkbart att rikta 

insatsen direkt till klienters familjemedlemmar. En annan boendestödjare agerar god man 

till en klient fast boendestödjaren ifråga inte har fått det som uppdrag. Vilken betydelse 

kan boendestödjares relativt stora handlingsutrymme ha för klienter med adhd? Att det 
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inte finns någon absolut samstämmighet hos boendestödjarna kring vad stödet kan och 

inte kan innehålla kan tolkas som att boendestöd till en hypotetisk klient med adhd skulle 

få mycket olika utformning och kvalitet beroende på i vilken stadsdel klienten var bosatt 

och beroende på vilken boendestödjare klienten skulle bli tilldelad.  

 Grape menar att begreppet institutionella logiker står för de utgångspunkter, 

förutsättningar, mål, med mera, som styr personers handlingsmönster och hur 

verksamheter organiseras (Grape, 2006, s. 51). Baserat på boendestödjarnas utsagor är 

min tolkning att det bland boendestödjare som profession finns många samexisterande 

institutionella logiker, vilket ger intrycket att det är en splittrad yrkesgrupp. 

Ett exempel på det är hur en av boendestödjarna påtalar vikten av att ligga steget före 

metodsmässigt, medan två boendestödjare konstaterar att det är deras klienter som ligger 

steget före vad gäller tekniska hjälpmedel. Detta kan förstås som att den första 

boendestödjaren, eller dennes arbetsplats, styrs av en logik där kontinuerlig 

kunskapsinhämtning vad gäller kognitiva hjälpmedel är önskvärd, till skillnad från de 

andra boendestödjarna. 

 

Förhållningssätt till kunskap och metoder 
Syftet med den här analysdelen är att undersöka vilken inverkan boendestödjares 

förhållningssätt till kunskap och till metoder kan ha i relation till deras klienter med adhd. 

Boendestödjarnas förhållningssätt kan förstås som en aspekt av deras handlingsutrymme, 

i och med att de är fria att tänka och tycka vad de vill om sitt arbete. 

  Hammare beskriver två källor av kunskap som kan ligga till grund för socialt arbete, 

en kunskapskälla med rötter i teori och forskning och en annan kunskapskälla som har 

sina rötter i erfarenheter av socialt arbete i praktiken (Hammare, 2013, s. 13-16). 

Resultatet visar att två av boendestödjarna har en mer teoretiskt förankrad kunskap om 

adhd, än vad de andra två har, och min tolkning är att det delvis beror på att de har gått 

fler utbildningar och delvis på att deras vilja att förvärva ny kunskap om adhd är stor. 

Karaktäristiskt för dessa två boendestödjare är att de även har lättare för att verbalisera 

hur de går tillväga när de arbetar med klienter som har adhd. Det kan förstås som att 

deras kunskap i högre grad är uttalad än vad den är hos de andra två boendestödjarna, 

vilka kan förmodas bära på en högre grad tyst kunskap vad gäller arbetssätt. Tyst 

kunskap innebär en kunskap som påminner om intuition eller talang (Johnsson, 

Svensson, Laanemets, 2008, s. 224). I och med att den tysta formen av kunskap inte 

verbaliseras befinner den dig långt ifrån en teoretisk kunskapstradition (a.a.). De två 
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boendestödjare som kan förmodas bära på en större andel tyst kunskap utmärker sig 

också i resultatet genom att de uttrycker sig negativt gentemot ett evidensbaserat 

arbetssätt. 

 För att få en adhd-diagnos enligt diagnosmanualen DSM ska ett antal kriterier 

uppfyllas (Medicinskt kunskapscentrum, 2010, s. 18-19). Det faktum att inte alla kriterier 

behöver uppfyllas samtidigt för att en diagnos ska fastställas betyder att hur adhd yttrar 

sig kan variera från person till person. Att adhd-diagnosens yttringar varierar legitimerar 

att boendestödjarna inte ger en idealtypisk bild av adhd-diagnosen för stor betydelse i 

utformningen av stödinsatser till enskilda klienter. Två personer med adhd-diagnos kan 

ha olika svårigheter och olika stödbehov och det gör det svårt att generalisera. En av 

boendestödjarna uttrycker ”om man då är en person som har kommit ihåg vad de har 

läst om olika diagnoser, och så ska jag göra med den diagnosen, då blir det helt knas. Och 

då blir man klinisk och glömmer bort personen. Gå på någon annans förhållningssätt 

gentemot andra, nä det funkar inte riktigt”. Att tro att alla med adhd har samma typ av 

svårigheter slår fel, men att helt strunta i en klients adhd-diagnos slår också fel, enligt 

mig. Det senare alternativet representeras i resultatdelen av boendestödjaren som anser 

att, om inte själva adhd-diagnosen står i direkt fokus i direktiven från 

biståndsbedömarna, i och med att klienten först och främst ska få hjälp med sin sociala 

fobi, menar boendestödjaren att stödet kan utformas utan att ta klientens adhd-diagnos i 

beaktning. Det kan förstås som att boendestödjaren undviker att ta in evidensbaserad 

information som skulle kunna antas ge en indikation på vad det är i klientens liv som 

brister och som är själva orsaken till att klienten är i behov av boendestöd, och som 

kanske även är orsaken till den sociala fobin.  

 Alla boendestödjare ger uttryck för att de i möten med klienter som har adhd 

uppfinner individuellt anpassade metoder. Enligt min tolkning av resultatet består dessa 

av ett hopplock av erfarenhetsbaserade, samt teoretiskt förankrade metoder eller verktyg 

från metoder, med betoning på den förra kategorin. Tolkningen görs med Hammares 

beskrivning av den skissartade tudelningen av kunskapskällor och metoder i åtanke 

(Hammare, 2013, s. 13-16).  

 De fall då boendestödjarna inte kan beskriva hur de arbetar kan förstås som att de 

använder icke-metoder, det vill säga ett arbetssätt som inte är planerat eller systematiskt. 

Ett sådant arbetssätt kan enligt mig anses vara ”den tysta kunskapens metod”, i enlighet 

med hur Johnsson et al beskriver tyst kunskap (2008, s. 224).  

 I rapporten från projektet Kognitek framgår att det är önskvärt att en stödinsats till en 
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klient med adhd inleds med en individuell kartläggning över klientens svårigheter. 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2007, s. 3-55). En av boendestödjarna som intervjuades arbetade i 

ett team där en liknande kartläggningsmetod användes och var positivt inställd till 

kartläggningsmetoden ifråga. 

 I den tidigare forskningen om boendestöd ges relationen mellan boendestödjare och 

klient en stor betydelse för arbetet (Gough och Bennsäter, 2001; Sandling och 

Svanström, 2007; Andersson, 2009). En fördjupad bild av boendestödjarnas syn på 

relationsaspektens betydelse framgår inte av resultatet, men alla boendestödjare nämner 

vikten av etablerandet av en god relation till klienter om boendestödet ska fungera, i 

enlighet med Gough & Bennsäter (2001, s. 60). 

 Ingemarson et al menar att relationen kan ses som antingen mål eller medel 

(Ingemarson, sjögren och Piuva, 2011, 66-68). En relation som mål kan vara då en 

mellanmänsklig relation är precis vad klienten behöver för att må bättre, medan en 

relation kan ses som medel när den etableras i syfte att ett praktiskt arbete ska komma 

igång (a.a.). En av boendestödjarna beskriver hur denne inleder en insats med att avsätta 

en fas för etablerandet av en god relation, innan fokus läggs på det faktiska arbetet. De 

övriga tre boendestödjarna uttrycker också att det är viktigt att etablera en god relation 

till klienten i inledningsfasen, även om de inte avsätter tid till relationsbygge. Min 

tolkning utifrån boendestödjarnas utsagor är att de främst ser på relationen som ett 

medel för att uppnå ett mål som består i att ett konkret arbete ska bli möjligt att utföra 

tillsammans med klienten. 

 Hur kan relationsaspekten förstås i arbetet med vuxna personer som har adhd, kan 

den anses vara en metod i sig? Enligt Perlinski, Blom och Morén (2012) kan metoder 

inom socialt arbete definieras som ”alla systematiska, planmässiga och strategiskt 

utformade aktiviteter som socialarbetare använder i ett direkt klientarbete, eller som 

används indirekt för att reglera klientarbete”. Att boendestödjarna har reflekterat över 

relationsbyggandets betydelse för boendestödet, bland annat som medel för att uppnå ett 

mål, innebär att relationen kan anses vara en del av en strategi. Det talar för att 

relationsaspekten är en slags metod, eller en del av en metod som används i boendestöd 

till personer med adhd.  

 
Slutsatser och diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att öka kunskapen om boendestödjares arbete i relation till 

vuxna personer med adhd, med utgångspunkt från Socialstyrelsens tillsynsrapport från 

2012. Socialstyrelsens rapport visade att boendestödjare bland annat saknar kunskaper 
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om adhd och kunskaper om arbetsmetoder som kan användas i arbetet med vuxna som 

har adhd. Efter att ha genomfört intervjuer med boendestödjare är min slutsats att 

kunskapen som boendestödjare har om adhd varierar stort och att de metoder de 

använder också har en stor variation. Jag anser att det är en anmärkningsvärd upptäckt, 

extra mycket i och med att alla boendestödjare är verksamma inom olika delar av 

Stockholms stad. Deras yrkestitlar är desamma och de tillhör samma organisation, men 

ändå resonerar de så olika. Att de inom vissa områden innehar vitt skilda förhållningssätt 

till adhd-relaterad kunskap och metoder är också anmärkningsvärt. Ett exempel på det är 

att en boendestödjare säger att det är viktigt att ligga steget före klienterna, 

kunskapsmässigt, medan två boendestödjare säger att det istället är klienterna som ligger 

steget före vad gäller tekniska, kognitiva hjälpmedel. 

 Jag vill poängtera att resultatet inte säger något om hur pass bra boendestödjarna är på 

att utföra sina arbeten. För att kunna uttala mig om det skulle jag behöva observera deras 

arbetssätt och framför allt ta del av deras klienters upplevelser av boendestödet. 

Boendestödjarna jag har intervjuat kan mycket väl vara starkt lysande stjärnor på 

boendestödshimlen. Dock tänker jag att det kan vara problematiskt med så kallad tyst 

kunskap och arbetssätt som inte kan verbaliseras. Att en person inte har förmågan att 

uttrycka hur ett arbete går till innebär i mina ögon att denne inte har reflekterat över sitt 

sätt att utföra ett arbete på. Att vara en skicklig socialarbetare och samtidigt sakna en 

förmåga att reflektera över hur ens förhållande till kunskap och sin arbetsmetod påverkar 

ens klienter torde vara en paradox. 

 Studien visar att boendestödjarnas handlingsutrymme har minskat, från och med 

yrkets uppkomst och fram till nu. Arbetet har blivit mer styrt i och med ett införande av 

beställningar och genomförandeplaner. Trots det minskade handlingsutrymmet är min 

slutsats att boendestödjarna fortfarande har ett handlingsutrymme att räkna med, i och 

med att de uttrycker att de frångår både beställningar och genomförandeplaner om de 

och klienten anser att det finns andra uppgifter som bör prioriteras. Var boendestödets 

yttersta gränser går verkar dock oklart, men tydligt är att gränser för vad en 

boendestödsinsats kan innehålla varierar mellan stadsdelar och mellan boendestödjare. 

För klientens del innebär detta att boendestödet inrymmer ett visst mått av godtycke från 

boendestödjarens sida, vilket betyder att en person som bor i exempelvis västerort och 

tar emot stöd av boendestödjare A kanske får stöd i användandet av tolv kognitiva 

hjälpmedel, medan en person som är bosatt söder om Söder och ges stöd av 
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boendestödjare B endast får hjälp med att skriva en ”att göra”- lista, som enda kognitiva 

hjälpmedel. 

 Vanligt bland personer med adhd är att hjärnans exekutiva funktioner brister, vilket 

innebär en svårighet vad gäller att planera, organisera och slutföra uppgifter. Studien visar 

att boendestödjare upplever att samverkan med landstingspsykiatrin och i viss mån 

samverkan med biståndsbedömarna inom socialtjänsten inte fungerar. Att många 

personer med adhd har parallella kontakter med boendestödjare, landstingspsykiatrin och 

med biståndsbedömare innebär att onödigt mycket tid och energi kan komma att gå åt till 

att administrera sina kontakter med socialtjänsten och andra instanser, för att dessa 

instanser inte kan samarbeta med varandra. 

 En av boendestödjarna ger uttryck för en upplevelse av att personalen inom 

landstinget ser ner på de stadsanställda boendestödjarna. Detta citat fungerade som en 

personlig ögonöppnare och jag började fundera kring hur det faktum att 

boendestödjarnas yrkesroll är placerad långt ner i en yrkesmässig statushierarki (bland 

annat med tanke på lönenivå och utbildningsnivå) kan påverka boendestödjarna själva, 

och hur detta faktum indirekt kan påverka de klienter de möter. En personlig reflektion 

är att en av anledningarna till att boendestödjarna verkar vara en sådan ”spretig” 

yrkesgrupp, med tanke på hur deras arbetssätt skiljer sig, är just för att yrket inte har så 

hög status. Att utbilda boendestödjare och skapa starka och nydanande 

kunskapstraditioner bland boendestödjare är antagligen inte något som Stockholms stad 

prioriterar. Det kan tyckas vara paradoxalt, då många boendestödsinsatser, utifrån 

boendestödjarnas utsagor, kan ses som mycket komplicerade uppdrag. Hur många andra 

yrken kräver en kompetens som innefattar relationsbyggande, samverkan, kunskap om 

hur samhället är beskaffat, kunskap om konstruktiva sätt att få en vardag att gå ihop, 

kunskap om psykiatriska diagnoser, kunskap om kognitiva hjälpmedel, med mera?  

 På Socialstyrelsens hemsida framgår att boendestöd i nuläget är den mest 

förekommande insatsen enligt socialtjänstlagen. Med det i åtanke, och med tanke på hur 

komplext arbete boendestödjare tycks utföra – är det inte dags att boendestödjares status 

höjs och att kvaliteten på boendestödet säkras med hjälp av fler utbildningar för 

boendestödjare, och att mer resurser avsätts för forskning inom området? 

 Efter att ha genomfört denna studie är jag beredd att hålla med tidigare författare som 

hävdar att det saknas forskning om olika typer av insatser till vuxna personer med adhd. 

Att ha adhd kan innebära många svårigheter och det kan leda till en svårbemästrad 

livssituation. För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa de av oss vuxna som har adhd krävs 



	   44 

att de som äger hjälparrollerna uppbackas av samhälleliga medel och av forskning, så att 

de kan göra sitt allra bästa. Adhd kan inte ses som en tillfällig släng av psykisk ohälsa, 

utan diagnosen handlar om en permanent funktionsnedsättning, därför krävs att 

stödhandlingar präglas av en långsiktighet. 
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Bilaga 1  
 

 
 
 
 
Hej!  
 
Tack för att du vill medverka i min studie om boendestöd till vuxna personer med adhd. 
Studien kommer att resultera i en c-uppsats som kommer att examineras vid Ersta 
Sköndal högskola. 
 
Intervjun kommer att ta cirka en timme och kommer att spelas in samt transkriberas. 
Efter att uppsatsen har examinerats och godkänts kommer allt intervjumaterial att 
förstöras. 
 
När citat från intervjuerna används i uppsatsen kommer dessa att presenteras på ett 
sådant sätt att det inte går att identifiera dig eller enskilda personer du nämner under 
intervjun. 
 
Du kan när som helst välja att avbryta intervjun i och med att deltagandet är frivilligt. 
 
Kontakta mig mer än gärna om du har ytterligare frågor. 
 
Vänligen, 
 
Hannah Rekestad 
Tel: 070  xxxxxxx 
Epost: hannah.rekestad@gmail.com 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Kön/Ålder/Utbildningsbakgrund/År i yrket/Antal år på arbetsplatsen/Antal anställda 
på arbetsplatsen/Målgrupp för verksamheten. 
 
Intervjufrågor 
 

o Hur skulle du beskriva yrket boendestödjare? Finns det en arbetsbeskrivning/ 
riktlinjer där det står vad du som boendestödjare ska göra? 

 
o Hur upplever du att boendestödjarrollen ser ut nu i jämförelse med när yrket 

uppkom i samband med psykiatrireformen/när du började arbeta som 
boendestödjare? 

 
o Vad anser du kännetecknar adhd hos vuxna? 

 
o Hur många personer med diagnosen adhd träffar du varje vecka genom din 

yrkesroll? 
 

o Enligt dig, vad kännetecknar boendestöd till personer med adhd? 
 

o Om vi utgår från ett område där en person med adhd kan behöva stöd, till 
exempel den ekonomiska situationen. Hur går ni tillväga praktiskt för att 
genomföra insatsen? 

 
o Har du och klienterna ett mål i åtanke när ni träffas? 

 
o Finns det mer som är viktigt att tänka på för boendestödjare som träffar 

personer med adhd? 
 

o Upplever du att det finns ytterligare kunskaper du/ni skulle behöva för att 
kunna stötta era klienter med adhd-diagnos så bra som möjligt? 

 
o Finns det andra områden där det finns utrymme för utveckling vad gäller 

boendestöd till personer med adhd eller boendestöd i allmänhet? 
 

o Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
 

 


