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Förord 
I den här rapporten presenteras en studie om Individuellt anpassat vuxenstöd (IAVS) 
– ett arbetssätt riktat till yrkesgruppen boendestödjare. I dagsläget är det, så långt vi 
vet, det första arbetssättet som är särskilt utformat för att användas inom insatsen 
boendestöd. 

Med tanke på att boendestöd är den vanligaste insatsen för personer med 
funktionshinder under 65 år är det angeläget att utveckla nya arbetssätt. Men det är 
lika angeläget att de arbetssätt som utvecklas och tillämpas fungerar väl utifrån sitt 
syfte. IAVS har funnits några år och används inom insatsen boendestöd på vissa håll i 
landet, utan att det gjorts någon vetenskapligt grundad studie. 

Initiativet till denna studie har tagits av medarbetare inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) och FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i 
Linköping. Samarbetet mellan dessa verksamheter bottnar i ett gemensamt intresse 
för att utvärdera det vetenskapliga stödet för IAVS och se om arbetssättet kan vara ett 
strukturerat sätt att arbeta med boendestöd. Rapporten vänder sig främst till chefer 
och yrkesverksamma som berörs av insatsen boendestöd, men även forskare och 
utredare med intresse för att vidareutveckla kunskapen om såväl IAVS som andra 
arbetssätt och metoder. 

Studien genomfördes under perioden februari 2022 till och med februari 2023. 
Ansvariga för genomförandet är FoU i Väst, forskningsenhet inom GR, och FoU 
Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping. Arbetet har för GR:s del 
bekostats inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
FOU Centrum har finansierat arbetet inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Jenny Rehnman 
FoU-chef på Göteborgsregionen (GR) 
Göteborg, 22 februari 2023 
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Sammanfattning 
Individuellt anpassat vuxenstöd (IAVS) är ett arbetssätt utformat för insatsen 
boendestöd och yrkesgruppen boendestödjare. Arbetssättet har utvecklats med 
inspiration från föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). IAVS har 
också använts i vissa delar av landet under flera års tid, men det har hittills inte 
undersökts hur arbetssättet fungerar. 

I den här rapporten presenteras en första studie med den inriktningen. Initiativet till 
studien kommer från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och FoU Centrum 
för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping (FoU Centrum). Samarbetet mellan 
dessa verksamheter bottnar i ett gemensamt intresse för att skapa evidens kring IAVS 
och se om arbetssättet kan vara ett strukturerat sätt att arbeta med boendestöd. 
Studien har genomförts av forskare och utvecklingsledare vid FoU i Väst, 
forskningsenhet inom GR, och FoU Centrum. 

Studien består av två delar där den första är en kunskapssammanställning med fokus 
på sex arbetssätt och metoder som är vanligt förekommande i boendestödjarnas 
yrkesutövning. De arbetssätt och metoder som redovisas är ett salutogent 
förhållningssätt, Ett självständigt liv (ESL), Motiverande samtal (MI), Lågaffektivt 
bemötande, Illness Recovery Management (IMR) och Parenting Young Children 
(PYC). I anslutning till de sex arbetssätten och metoderna ges också en kort 
sammanfattning av kunskapsläget när det gäller insatsen boendestöd över lag. 

Kunskapssammanställningen pekar på att det till viss del finns vetenskapligt stöd för 
flera av de sex arbetssätt och metoder som redovisas. Men det saknas forskning i den 
svenska kontexten, och framför allt saknas forskning som specifikt belyser 
arbetssättens och metodernas effekter inom insatsen boendestöd. När det gäller 
kunskapsläget för insatsen boendestöd visar det sig att ett framgångsrikt boendestöd 
många gånger innebär en balansakt för att hamna ”rätt” i avvägningen mellan 
centrala inslag som till viss del står i motsats till varandra. Det handlar om 
avvägningen mellan ”pratandet” och ”görandet”, samt avvägningen mellan tydlighet 
och struktur å ena sidan, och flexibilitet å den andra. En angränsande avvägning 
handlar om boendestödjarens uppgift att pusha brukaren mot självständighet genom 
att ”göra med” brukaren och inte ”göra åt”. Relationens betydelse framhålls i 
bemärkelsen att det måste finnas tillit och en god personkemi för att insatsen ska 
fungera. Ett övergripande problem som lyfts fram är att insatsen är otydligt 
definierad. Därför kan också biståndsbesluten vara diffusa och det kan vara stora 
skillnader mellan olika handläggares beslut. 

Den andra delen i studien är en intervjustudie med sex boendestödjare från tre 
kommuner, som tillsammans med drygt 35 andra boendestödjare deltog i en 
utbildning i IAVS under våren 2022. Intervjustudien genomfördes under hösten 
samma år och inriktades på boendestödjarnas erfarenheter av att använda 
arbetssättet. Ambitionen var att undersöka om och hur arbetssättet fungerade i 
arbetet tillsammans med olika brukargrupper.  
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Resultatet från intervjustudien ligger i linje med den forskning som redovisas i 
kunskapssammanställningen. Boendestödjarna ger en rad exempel på hur olika 
avvägningar är centrala i deras yrkesutövning. Det finns också exempel på hur IAVS 
kan vara ett stöd för att hantera avvägningarna. 

Ett viktigt resultat i studien är att boendestödjarnas uppfattningar om arbetssättets 
användbarhet skiljer sig åt. Skillnaderna i uppfattningar är knutna till vilken 
kommun som boendestödjarna arbetar – det går inte att se några skillnader kopplade 
till olika brukargrupper. Studien är baserad på ett begränsat underlag och det går inte 
att dra några säkra slutsatser, men utifrån de kommunbaserade skillnaderna väcks 
frågor kring betydelsen av den lokala arbetsplatsens organisering, exempelvis om 
boendestödjarna arbetar med en eller flera brukargrupper och om det har betydelse 
för hur relevant arbetssättet uppfattas. De kommunbaserade skillnaderna väcker 
också frågor om hur arbetssättet kommunicerats och implementerats i de olika 
kommunerna. 

De övergripande slutsatser som lyfts fram är att IAVS är ett arbetssätt med potential 
att ge stöd i boendestödjares yrkesutövning, oavsett brukarnas svårigheter. Så som 
arbetssättet presenteras i nuvarande utbildning kan IAVS emellertid uppfattas som 
alltför grundläggande och primärt inriktad mot brukare med omfattande 
intellektuella svårigheter. Bedömningen är att om arbetssättets potential ska 
uppfattas och realiseras av en bred grupp boendestödjare – såväl de med lång som 
kort erfarenhet av yrket, och såväl de som arbetar med specifika som blandade 
brukargrupper – behövs en översyn och en anpassning av utbildningen. 
Bedömningen är också att arbetssättet behöver utvärderas mer grundligt innan det 
lanseras på bred front. 
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Inledning 
I den här rapporten redovisas studien Individuellt anpassat vuxenstöd (IAVS) – ett 
arbetssätt riktat till yrkesgruppen boendestödjare. Vi inleder med att beskriva vad 
som menas med insatsen boendestöd och bakgrunden till att IAVS togs fram. Vi 
redogör också för rapportens disposition och klargör några centrala begrepp. 

Vad menas med boendestöd? 
Boendestöd är en insats som beviljas utifrån en behovsprövning enligt 
socialtjänstlagen (SoL). Boendestöd innebär att en boendestödjare kommer hem till 
individen för att ge stöd och hjälp i vardagen med sysslor eller aktiviteter där 
individen själv inte kan tillgodose sina behov. Stödet ska vara utformat så att det sker 
en utveckling mot ökad självständighet. Syftet med insatsen är att underlätta för 
personen att hantera sin vardag både i och utanför det egna hemmet samt i samspel 
med andra. 

Det finns inga tydligt avgränsade kriterier för vem som kan beviljas boendestöd, utan 
det handlar om personer med olika typer av svårigheter som har behov av stöd i 
vardagen (Socialstyrelsen, 2021). Boendestöd kan också innefatta flera stödjande 
insatser, både praktiska, pedagogiska och sociala. Insatsen utformas individuellt och 
eftersom behoven och önskemålen ser väldigt olika ut, kan också stödet och de 
aktiviteter som ingår variera. Listan av potentiella aktiviteter som individen kan få 
stöd i är lång. Det kan till exempel handla om att sköta hushållssysslor, 
livsstilsrelaterade aktiviteter, rutiner i vardagliga livet, kontakt med myndigheter, 
sociala kontakter, meningsfull sysselsättning, kognitivt stöd, information om 
individens sjukdom, stresshantering, motiverande stöd och stöd i att stärka 
föräldrarollen. 

Arbetsuppgifterna för de som utför boendestödet – boendestödjarna – är alltså 
varierande och yrket som boendestödjare är komplext, men det finns inte några väl 
definierade arbetssätt och metoder specifikt inriktade mot boendestöd. Det finns inte 
heller några enhetliga utbildningskrav för titeln boendestödjare. På Socialstyrelsens 
webbplats kunskapsguiden.se1 står följande: 

Många boendestödjare har erfarenhet av tidigare arbete inom 
funktionshinderområdet och en pedagogisk utbildning kan vara en lämplig bakgrund. 
Många har en utbildning inom vård- och omsorg på gymnasienivå, men även 
högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare har blivit en vanligare 
bakgrund för boendestödjare. 

Antalet personer som beviljats insatsen boendestöd har stadigt ökat från 18 251 
personer år 2012 till 29 469 personer år 2021. Det är därmed den vanligaste insatsen 
för personer med funktionshinder under 65 år (Socialstyrelsen, 2021). 

 
1 Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra 
myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd 
och vägledning för dig och din verksamhet. www.kunskapsguiden.se. 

http://www.kunskapsguiden.se/
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Om arbetssättet Individuellt anpassat vuxenstöd (IAVS) 
Det stora antal personer som berörs av boendestöd tillsammans med vetskapen om 
att det saknas arbetssätt och metoder specifikt inriktade mot arbetet som 
boendestödjare, ledde fram till utvecklingen av Individuellt anpassat vuxenstöd 
(IAVS). IAVS är ett arbetssätt som i korthet innebär träning i att den enskilde 
självständigt ska kunna utföra vardagliga sysslor och fungera i sociala sammanhang. 
Arbetet är manualbaserat med checklistor utformade för ökad inlärning. Fokus ligger 
på vad personen kan stärkas och utvecklas mer i. 

IAVS utvecklades med inspiration från programmet Parenting Young Children (PYC) 
– ett hembaserat föräldrastödsprogram som syftar till att stödja inlärning och 
utveckling av föräldraförmåga hos personer med kognitiva svårigheter. 
Utvecklingsprojektet genomfördes i Motala kommun under åren 2010–2014. I 
anslutning till projektet togs en utbildning i arbetssättet fram. Sedan 2014 jobbar 
också boendestödjare i Motala med stöd av IAVS. 

IAVS är ett nyutvecklat arbetssätt och det är angeläget att undersöka om och på vilket 
sätt arbetssättet kan vara användbart i det praktiska arbetet för boendestödjare. Som 
ett led i att undersöka detta tog medarbetare vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) och FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i 
Linköping (FOU Centrum) under våren 2020 initiativ till ett projekt som innebar att 
chefer med ansvar för boendestöd i Göteborgsregionen och Östergötland erbjöds att 
anmäla sina medarbetare till en utbildning i IAVS. Boendestödjarna förväntades 
sedan pröva att tillämpa arbetssättet i sin yrkesutövning. 

I projektplanen står att initiativet från GR och FoU Centrum bottnar i ett gemensamt 
intresse för att skapa evidens för Individuellt anpassat vuxenstöd och se om 
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arbetssättet kan vara ett strukturerat sätt att arbeta med boendestöd. Till projektet 
knöts därför även en FoU-studie2. Ambitionen med studien beskrivs på följande sätt: 

En beskrivning görs av insatsen boendestöd enligt Socialtjänstlagen och en överblick 
presenteras av vilken forskning som finns om metoder för att stödja målgruppens 
förmåga till självständighet och delaktighet i samhället. 

I fokus står att följa tillämpningen i detta projekt av ett ”Individuellt anpassat 
vuxenstöd” utifrån ett brukar- och verksamhetsperspektiv. 

Uppdraget att genomföra studien gavs till forskare och utredare vid FoU i Väst, 
forskningsenhet inom GR, och vid FoU Centrum. Studien genomfördes under 
perioden april 2022 till och med februari 2023. Den här rapporten utgör 
redovisningen av uppdraget. Rapporten har granskats och kommenterats av en 
läsgrupp bestående av FoU-chefen för FoU i Väst, forskare vid FoU Centrum, samt de 
två planeringsledare inom GR som initierade studien. 

Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad på följande sätt: Inledningsvis beskrivs studiens syfte, 
frågeställningar och genomförande. Därefter presenteras en 
kunskapssammanställning som beskriver ett antal arbetssätt och metoder som är 
vanligt förekommande i boendestödjares yrkesutövning och vilket vetenskapligt stöd 
som finns för dessa. I kunskapssammanställningen redogörs också kortfattat för 
tidigare forskning om insatsen boendestöd i vidare bemärkelse. Efter 
kunskapssammanställningen beskrivs arbetssättet IAVS närmare. I det efterföljande 
avsnittet presenteras resultatet av en intervjustudie med sex av de boendestödjare 
som deltog i utbildningen i IAVS och som sedan förväntades tillämpa arbetssättet. 
Rapporten avslutas med ett avsnitt där studiens slutsatser summeras. 

Centrala begrepp 
Innan vi går vidare i rapporten behövs ett klargörande kring ett par centrala begrepp. 
Det första rör benämningen av de personer som insatsen boendestöd riktas till. Här 
har vi valt att genomgående använda begreppet brukare, frånsett när vi citerar en 
annan text eller studie då vi håller oss till den benämning som författaren använder. 
Ett annat centralt begrepp rör de som utövar boendestödet, det vill säga 
boendestödjare. Boendestödjare är en yrkesgrupp som inte har studerats i någon 
större utsträckning. I kunskapssammanställningen ingår därför studier som är 
baserade på andra yrkesgrupper. Här förekommer yrkesbenämningar som 
exempelvis behandlare, familjebehandlare och praktiker. Även i dessa fall har vi valt 
att hålla oss till de begrepp som författarna använder. I kunskapssammanställningen 
förekommer också en del internationella studier med yrkesbenämningar som 
”carers”, ”supporters” och ”practioners”. Hur vi hanterat dessa begrepp förklaras i 
anslutning till respektive studie.  

 
2 FoU-studie är begrepp som används inom FoU Centrum, men vi har valt att fortsättningsvis använda 
begreppet studie eftersom den aktuella studien inte strikt följer de kriterier för en FoU-studie som tagits 
fram inom FoU Centrum. 
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Beskrivning av studien 
Inför planeringen av studien bildades en arbetsgrupp bestående av forskningschefen 
vid FoU Centrum och en forskare3 från samma verksamhet, två planeringsledare vid 
GR, en forskare från FoU i Väst, samt en av de två personer som ansvarade för 
utbildningen i arbetssättet. De två forskarna fick i uppdrag att ta fram syfte, 
frågeställningar och en studiedesign som förankrades med arbetsgruppen. Baserat på 
ambitionen i projektplanen innehöll förslaget en studie med två delar: 

1. En kunskapssammanställning med fokus på arbetssätt och metoder som är 
vanligt förekommande i boendestödjares yrkesutövning, samt en kortfattad 
redogörelse för tidigare forskning om insatsen boendestöd 

2. En studie med fokus på tillämpningen av arbetssättet utifrån 
boendestödjarnas perspektiv 

När det gäller den andra delstudien är det viktigt att påpeka att det i projektplanen 
står att fokus ska ligga på tillämpningen utifrån ett verksamhets- och 
brukarperspektiv. Vikten av brukarperspektivet knyter an till ambitionen att arbeta 
evidensbaserat, vilket är tydligt uttryckt i projektplanen. Evidensbaserad praktik 
innebär att i valet av insatser utgå från en systematisk och medveten användning av 
bästa tillgängliga kunskap ur de professionellas perspektiv, och den berörda 
personens situation, erfarenhet och önskemål.4 Trots det inkluderades inte brukarnas 
perspektiv i studien. Skälet är studiens begränsade omfattning. I dialog med 
arbetsgruppen gjordes bedömningen att brukarnas perspektiv inte kunde fångas upp 
inom studiens ramar. Studien ska istället ses som ett första steg i att få kunskap om 
metodens användbarhet. Fler och mer omfattande studier, och studier där 
brukarperspektivet står i fokus, kommer krävas för att kunna dra mer säkra slutsatser 
kring arbetssättets användbarhet.  

Det ska också sägas att utbildningen i arbetssättet inte undersöks närmare och det 
görs ingen utvärdering av utbildningen inom ramen för studien. Utbildningen 
utvärderades emellertid separat och delar av utvärderingen sammanfattas i 
inledningen av avsnittet där delstudie 2 redovisas. För begriplighetens skull kan det 
emellertid vara viktigt att redan här ge en kortfattad information om utbildningen. 
Utbildningen genomfördes våren 2022 och omfattade två heldagar med teori och 
övningar samt tre återträffar för repetition, övning och diskussion. Kursdeltagarna 
var uppdelade i två grupper. Såväl utbildningstillfällena som de efterföljande 
återträffarna skedde digitalt. De som genomförde utbildningen var de två 
medarbetare5 i Motala kommun som utvecklat IAVS och som också tagit fram 
utbildningsmaterialet.  

 
3 Forskaren från FoU Centrum fick lämna uppdraget efter en kort tid på grund av tidsbrist. Forskaren 
ersattes då av en utvecklingsledare vid samma enhet. 
4 Att arbeta evidensbaserat - Socialstyrelsen. Hämtad 2023-02-16.  
5 De två medarbetarna arbetar som familjeterapeut respektive familjebehandlare.  

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/arbeta-evidensbaserat/
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att ta fram kunskapsunderlag om både IAVS 
och om i dagsläget vanligt förekommande arbetssätt och metoder i boendestödjares 
yrkesutövning. Studiens målgrupp är chefer och yrkesverksamma som berörs av 
insatsen boendestöd, men även forskare och utredare med intresse för att 
vidareutveckla kunskapen om såväl IAVS som andra arbetssätt och metoder. I 
studien om IAVS står de professionellas upplevelser av IAVS’ nytta för det praktiska 
arbetet tillsammans med brukare i fokus. En aspekt, som utifrån metodutveckling är 
särskilt viktig, är att analysera arbetet med olika målgrupper. Brukargruppen 
omfattar personer med kognitiva svårigheter med eller utan samsjuklighet6. De 
professionellas erfarenheter av att arbeta med personer med olika svårigheter och 
livssituationer blir därmed viktig att uppmärksamma. 

Studiens genomförande 
Studien består av två huvudsakliga delar som förutsätter olika metoder.  

Delstudie 1. Kunskapssammanställning 
Den första delstudien är en sammanställning av tidigare forskning7 som dels belyser 
hur insatsen boendestöd fungerar, dels belyser vanligt förekommande arbetssätt och 
metoder i boendestödjares yrkesutövning. En mer detaljerad metodbeskrivning ges i 
introduktionen till kunskapssammanställningen, men i korthet togs samtliga studier 
fram genom en sökning i databasen Google scholar. De studier som prioriterades är 
de som undersöker boendestödjares yrkesutövning i Sverige eller liknande kontexter.  
När det gäller vanligt förekommande arbetssätt och metoder prioriterades 
systematiska översikter och metaanalyser8, eftersom den typen av studier anses ha 

 
6 Samsjuklighet innebär att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt.  
7 I begreppet forskning inkluderas både vetenskapliga studier, det vill säga studier som genomgått en 
process där externa forskare granskar texten innan den publiceras i en vetenskaplig tidskrift, och grå 
litteratur, som är studier som inte genomgått samma typ av granskning och som publiceras i andra 
former. Exempel på grå litteratur är avhandlingar, utvärderingsrapporter, rapporter från myndigheter 
och liknande.  
8 En systematisk översikt är en genomgång av existerande forskning som följer ett antal metodsteg. En 
metaanalys är en systematisk översikt där resultaten från de olika studier som ingår i översikten vägs 
samman med hjälp av statistiska metoder. 

Följande frågeställningar formulerades: 

• Hur ser forskningsläget ut när det gäller insatsen boendestöd? 

• Vilka arbetssätt och metoder är vanligt förekommande i boendestödjarnas 
yrkesutövning? Vad säger befintlig forskning om dessa arbetssätt och 
metoder? 

• Hur fungerar tillämpningen av IAVS i praktiken?  

– Ger IAVS stöd i boendestödjarnas yrkesutövning? På vilket sätt? 
– Ger IAVS nya förståelser för målgruppens svårigheter? På vilket sätt? 
– Hur fungerar IAVS i relation till brukare med olika svårigheter 

(inklusive samsjuklighet)? 
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den högsta graden av tillförlitlighet enligt Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (2020). 

Delstudie 2. Tillämpningen av IAVS 
Den huvudsakliga metoden för att fånga tillämpningen av IAVS utifrån de 
professionellas perspektiv var att följa en handfull boendestödjare på lite närmare 
håll under hösten 2022. Boendestödjarnas medverkan hade förberetts i ett tidigare 
skede genom att de chefer som erbjöds att anmäla sina medarbetare till utbildningen 
i IAVS informerades om att tillämpningen av arbetssättet skulle följas av forskare. I 
informationen stod att alla som deltog i utbildningen kunde bli tillfrågade om att 
medverka i en studie och att cheferna skulle ha beredskap för att möjliggöra 
medverkan för dessa medarbetare.  

Den mer konkreta planen för studien var att boendestödjarna skulle föra noteringar 
om sina besök hos en specifik brukare under perioden oktober till och med december 
2022 och att forskarna en gång per månad skulle ha avstämningstillfällen och 
samtala med boendestödjarna kring noteringarna och deras erfarenheter av att 
arbeta utifrån IAVS. För att få ökad kunskap om arbetssättet genomfördes också 
observationer i samband med tre av utbildningens kurs- och handledningstillfällen. 
Vid dessa tillfällen presenterades studien för kursdeltagarna som också informerades 
om att några av dem skulle komma att väljas ut för att delta i den kommande studien. 

Inför utbildningens start genomfördes också en kartläggning av kursdeltagarna och 
deras brukare via webbenkät. Avsikten var att få en bild av kursdeltagarnas 
utbildningsbakgrund, kunskaper, arbetssituation och arbetssätt. Avsikten var också 
att få en bild av de brukare som boendestödjarna arbetar tillsammans med. 
Resultatet av kartläggningen redovisas i sin helhet i bilaga 1, men delar av 
kartläggningen ligger också till grund för en bakgrundbeskrivning av 
boendestödjarna och deras brukare i inledningen av avsnittet där delstudie 2 
redovisas.  

Urval 
Den inledande kartläggningen ger en översiktlig bild av såväl boendestödjarna som 
brukarna, men för att få en så bred representation av brukare som möjligt i studien 
behövdes ytterligare information om de brukare som boendestödjarna träffar. En 
kort webbenkät mejlades därför ut till kursdeltagarna med frågan om vilka 
huvudsakliga svårigheter deras brukare omfattades av (se bilaga 2). Även delar av 
webbenkätens resultat utgör underlag för bakgrundbeskrivningen av 
boendestödjarna och deras brukare i inledningen av delstudie 2. De huvudsakliga 
svårigheterna var fördefinierade som sex kryssalternativ (intellektuell 
funktionsnedsättning, marginell intellektuell funktionsnedsättning, 
beroendesjukdom, psykisk ohälsa, ADHD/ADD, autism/autismliknande tillstånd).  

Baserat på resultatet från webbenkäten kontaktades åtta boendestödjare. Två av 
dessa avböjde medverkan. I ena fallet på grund av en längre sjukskrivning och i andra 
fallet på grund av att boendestödjaren inom kort skulle avsluta sin tjänst. De sex 
andra boendestödjarna kom att utgöra urvalet för delstudie 2. Dessa boendestödjare 
arbetade i Ale, Lerum och Kinda. Var och en fick i uppgift att välja ut en brukare med 
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en specifik huvudsaklig svårighet att föra noteringar kring. De huvudsakliga 
svårigheter som brukarna i studien omfattas av är:  

• Intellektuell funktionsnedsättning (2),  

• Beroendesjukdom (1),  

• Psykisk ohälsa (1),  

• ADHD/ADD (1), 

• Autism/autismliknande tillstånd (1).  

Som framgår ovan är det två brukare som omfattas av intellektuella 
funktionsnedsättningar som huvudsaklig svårighet. Övriga kategorier representeras 
av en brukare. En kategori av svårighet som fanns med i webbenkäten är inte 
representerad studien: marginell intellektuell funktionsnedsättning, tidigare 
svagbegåvning.  

De utvalda boendestödjarna bjöds in till ett digitalt uppstartsmöte där studien 
presenterades. En frågemall eller loggbok (se bilaga 3) hade tagits fram och 
boendestödjarna fick möjlighet att välja om de ville föra noteringar digitalt (i Word 
eller Excel), eller om de ville göra noteringar på papper. Noteringarna skulle sedan 
mejlas till forskarna inför varje avstämningstillfälle. Avstämningstillfällena skulle 
genomföras kommunvis, vilket innebar en grupp om tre boendestödjare i Ale, två i 
Lerum och en i Kinda. Tanken var sedan att i samtalet utgå från 
loggboksnoteringarna, följa upp och utveckla informationen där, samt att ställa 
ytterligare frågor kring om och vad i arbetssättet boendestödjaren använt sig av, 
erfarenheterna av detta vad som gjort att de använt eller inte använt olika delar.  

Eftersom samtalen skulle anpassas till loggboksnoteringarna togs ingen formell 
intervjuguide fram. Första intervjun inleddes med en uppmaning till 
boendestödjarna att beskriva sin utvalda brukare lite närmare. I övrigt förbereddes 
frågor inför varje intervju och utifrån respektive loggbok, men med den gemensamma 
utgångspunkten i följande två teman:  

1. Utveckla fördjupade frågor utifrån loggboksanteckningarna  

2. Specifikt om IAVS 
– tillämpas arbetssättet? 
– hur fungerar det? 

Datainsamling 
I praktiken genomfördes inte datainsamlingen enligt planen i alla tre kommuner. Det 
var bara i Kinda som datainsamlingen flöt på som det var tänkt. I Ale var 
loggboksnoteringarna bitvis knapphändiga och i Lerum kom loggböckerna på 
avvägar så forskaren fick inte möjlighet att reflektera över noteringarna. 
Boendestödjarna i Lerum menade emellertid att det handlade om knapphändiga 
noteringar. Skälet till knapphändigheten var tidsbrist i vissa fall, i andra fall handlade 
det om att boendestödjaren uppfattat att det framför allt var betydande förändringar 
som skulle noteras. Eftersom besökens innehåll till stor del var likartade blev det inte 
så mycket att notera. En av boendestödjarna i Ale avslutade också sin tjänst under 
studiens gång och medverkade enbart i en intervju. 
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Avstämningarna i Ale och Lerum blev också färre än planerat. Även här handlade det 
om tidsbrist och sjukskrivningar, med följden att det blev svårt att få ihop tider för 
samtal. Resultatet blev att det genomfördes tre intervjuer i Kinda (samtliga digitalt), 
två i Ale (genomfördes på plats i boendestödjarnas samlingslokal) och en i Lerum 
(digitalt). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Eftersom det blev färre 
intervjuer i Ale och Lerum jämfört med i Kinda, och därmed mer begränsade 
möjligheter att säkerställa att all relevant information fångats upp och 
boendestödjarnas erfarenheter uppfattats på rätt sätt, gavs boendestödjarna i Ale och 
Lerum möjlighet att ge återkoppling genom att justera och komplettera en 
sammanfattning av intervjuerna.  

Utöver intervjuerna med boendestödjarna genomfördes en gruppintervju med tre 
chefer. Ambitionen vara att samla de chefer vars boendestödjare deltog i studien, 
men på grund av sjukskrivning och tidsbrist gick inte det. Av de tre chefer som 
medverkade är det bara en som representerar en kommun där boendestödjare 
medverkar i studien. Syftet med chefsintervjun var att få en förståelse för skälet till 
att cheferna valt att satsa på utbildningen i IAVS, vilka förväntningar de hade på vad 
det nya arbetssättet skulle innebära, hur de uppfattade medarbetarnas inställning till 
arbetssättet och hur det hade fungerat att implementera arbetssättet. Här visade det 
sig att arbetssättet ännu inte hade tillämpats i två av de medverkande kommunerna, 
trots att intervjun genomfördes i januari 2023. Sammantaget blev resultatet av 
chefsintervjun inte så relevant som förväntat. Av det skälet redovisas inte resultatet 
från den intervjun närmare, men en kort sammanfattning finns i slutet av avsnittet 
där delstudie 2 redovisas. 

Datamaterial och analys 
Det empiriska underlaget i delstudie 1 består av tidigare forskning med fokus på 
boendestöd som insats och vanligt förekommande arbetssätt och metoder. Den 
tidigare forskningen om boendestöd som insats har delats in i två teman: resultat 
som belyser vad som fungerar väl, respektive resultat som visar på svårigheter. I 
sammanställningen av vanligt förekommande arbetssätt och metoder ges en kort 
beskrivning av respektive arbetssätt/metod följt av en sammanfattning av befintlig 
forskning.  

Delstudie 2 består av flera underlag. Det primära materialet är sex inspelade 
intervjuer med boendestödjare. Dessa intervjuer transkriberades ordagrant och 
sammanfattades därefter tematiskt baserat på studiens frågeställningar. Utöver 
intervjuerna finns också en bakgrundsbeskrivning av de boendestödjare som deltog i 
utbildningen och deras brukare. Beskrivningen baseras på de två enkäterna (bilaga 1 
och 2) och det handlar om en ren beskrivande redovisning. Det gäller även för den 
korta sammanfattning som ges av utvärderingen av utbildningen, som också finns 
med i denna resultatdel.  

I rapportens sista avsnitt sammanfattas resultatet av studien som helhet. Här 
besvarar vi frågeställningarna och diskuterar vilka slutsatser som kan dras. I denna 
avslutande del länkas också de två delstudierna samman. Men innan vi går in på 
resultat och slutsatser ges en närmare beskrivning av arbetssättet IAVS.  
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IAVS – en beskrivning av 
arbetssättet 
Individuellt anpassat vuxenstöd (IAVS) är ett arbetssätt som är utvecklat för att 
stödja och stärka inlärning hos vuxna personer med kognitiva svårigheter. IAVS har 
tagits fram med inspiration från programmet Parenting Young Children (PYC) som är 
ett hembaserat föräldrastödsprogram som syftar till att stödja inlärning och 
utveckling av föräldraförmåga hos personer med kognitiva svårigheter. PYC togs fram 
vid Parenting Research Center i Melbourne, Australien, men programmet har prövats 
och utvecklats till svenska förhållanden i ett nationellt forsknings- och 
utvecklingsprojekt (Starke med flera, 2013). För att få till stånd ett mer 
helhetsbaserat stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter bestämde sig Motala 
kommun för att utbilda både familjebehandlare och boendestödjare i PYC. När 
boendestödjarna började använda sig av PYC upplevde de att metoden fungerade väl 
även för att träna färdigheter som inte var direkt kopplade till föräldraförmågan. De 
upplevde också att PYC-modellen var användbar i hushåll där det inte fanns barn. 
Erfarenheterna ledde fram till ett utvecklingsarbete i Motala kommun där en 
anpassad modell, det vill säga IAVS, och ett tillhörande utbildningsmaterial togs 
fram. Projektet genomfördes under åren 2010–2014 och sedan dess arbetar 
socialtjänstens boendestödjare i Motala med IAVS som metod. 

Beskrivningen som följer är till stora delar hämtad ur den manual som följer med 
utbildningen i IAVS. Beskrivningen har kompletterats med information via mejl från 
en av de personer som tagit fram utbildningen. I manualen används yrkestiteln 
vuxenstödjare, men vi har bytt ut den och använder genomgående yrkestiteln 
boendestödjare. 

I manualen står att IAVS är ett praktiskt och pedagogiskt arbetssätt för att träna 
vuxna individers förmåga i deras egen takt. Fokus ligger på vad personen kan stärkas 
och utvecklas mer i. Arbetssättet bygger på inlärningsteori där positiv feedback är en 
viktig del. Arbetsformen innebär träningsmoment på olika nivåer med målet att 
brukaren självständigt ska kunna utföra vardagliga sysslor och fungera i sociala 
sammanhang. Stödet ges i hemmiljö eller i den miljö där färdigheten ska utföras. 
Brukaren tränar på praktiska saker tillsammans med en boendestödjare. Det kan 
exempelvis röra sig om att handla, laga mat, städa, tvätta, betala räkningar, ta 
kontakt med olika myndigheter och hur man tar hand om sin hälsa. 

En grundpelare i IAVS är det cirkulära arbetssättet. I manualen illustreras det med en 
figur:  
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Figur 1. Det cirkulära arbetssättet 

Arbetet börjar med att boendestödjaren, tillsammans med brukaren, tydliggör roller 
och vilka förväntningar som finns. De kommer överens om hur de ska göra när någon 
blir sjuk, hur det ska meddelas, för vad man kan avboka, hur länge man ska ses under 
tillfällena och hur det går till under träffarna. Boendestödjaren ställer därefter 
motfrågor för att dubbelkolla vad som är överenskommet. Därefter går man vidare 
till nästa steg som är att sätta mål. Brukaren har stort inflytande över vad de vill 
arbeta med och förbättras i. Boendestödjaren hjälper brukaren att formulera ett mål 
som är mätbart, konkret och specifikt genom att skriva målet som en enkel mening 
utifrån förutbestämda rubriker, vem, gör vad, hur väl och när. Ett exempel på ett mål 
är: Kalle ska diska all disk som står på diskbänken efter nyheterna. Därefter gör 
boendestödjaren en plan för hur arbetet ska tränas, vilka undervisningsstrategier 
som ska användas till vad, och skapar eget eller använder befintligt bildstöd (visuellt 
stöd som kan underlätta förståelse) till inlärningen av målet. Träningen sker sedan i 
hemmet eller på den plats där färdigheten ska användas. 

I IAVS används tre undervisningsformer som även tillämpas i PYC: lärandeträning, 
rollspel och coachning. Tanken är att färdigheter ska kunna tränas stegvis med hjälp 
av dessa undervisningsformer. Lärandeträningen syftar till att brukaren ska få rätt 
kunskap, det vill säga kunskap om varför saker ska göras, hur de ska genomföras och 
hur de hänger ihop med annat. I kunskap ingår också nyanser och förmåga att 
urskilja bra/dåligt, mycket/lite, smutsigt/rent. När kunskapen finns kan 
boendestödjaren ta hjälp av rollspel där brukaren får träna på att utföra färdigheten 
efter boendestödjaren. När brukaren visat att den kan utföra färdigheten 
självständigt övergår boendestödjaren till coachning, vilket innebär att vägleda 
brukaren i att använda sina färdigheter på rätt sätt när uppgiften utförs.  

Arbetssättet är utformat för att upprätthålla motivation. Boendestödjaren ska 
berömma och uppmuntra brukaren vid alla tillfällen som ges. IAVS bygger också på 

Illustration: GR, utifrån 
original i manualen. 
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att boendestödjaren kontinuerligt följer upp brukarens förståelse. Det innebär att 
brukaren får sammanfatta för att boendestödjaren ska få höra vad personen uppfattat 
och vad boendestödjaren behöver upprepa. 

Efter att färdigheten tränats in generaliseras kunskapen till andra tänkbara områden 
och utvärderas vid minst två tillfällen. Utvärderingen genomförs av både brukaren 
och boendestödjaren med hjälp av en skattningsskala 0–10 där brukaren får skatta 
både det egna arbetet och hjälpen den fått. Som ett stöd för arbetssättet finns en 
manual. Manualen ger ingen heltäckande beskrivning av IAVS utan det är en 
förutsättning att gå utbildningen för att använda arbetssättet. Manualen fungerar 
sedan som praktisk handledning i hur arbetssättet kan användas. I manualen finns 
konkreta hjälpmedel som checklistor (där aktiviteter är nedbrutna i färdigheter och 
små steg), scenariokort (med bilder på olika vardagliga händelser) och bildstöd. 
Hjälpmedlen är indelade i fyra kategorier: delaktighet, ekonomi, hälsa och bostad. 

Sammanfattningsvis är IAVS en arbetsmetod utvecklad för att stödja och stärka 
inlärning hos vuxna personer med kognitiva svårigheter. Det är också ett arbetssätt 
som specifikt riktar in sig på tillämpningen av insatsen boendestöd, vilket verkar vara 
unikt. Men att det saknas specifika arbetssätt och metoder inriktat på boendestöd 
betyder inte att boendestödjare inte tillämpar olika arbetssätt och metoder i sin 
yrkesutövning. Det finns en rad väl definierade arbetssätt och metoder av mer 
generell karaktär som tillämpas av många olika yrkesgrupper inom socialt och 
pedagogiskt arbete. Det finns också en rad väl definierade arbetssätt och metoder 
som specifikt utvecklats för att bemöta några av de svårigheter som insatsen 
boendestöd kan vara inriktad mot. I avsnittet som följer tittar vi närmare på några av 
dessa arbetssätt och metoder.  
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Del 1. Kunskapssammanställning 
Som framgår av inledningen i rapporten är boendestöd en insats som beviljas utifrån 
en behovsprövning enligt socialtjänstlagen (SoL). Det är i dagsläget den vanligaste 
insatsen för personer med funktionsnedsättningar under 65 år och en insats som 
stadigt ökat under det senaste decenniet. Det innebär också att boendestödjare är en 
allt mer betydande yrkesgrupp inom socialtjänstens verksamhetsområde. 
Boendestödjare är emellertid en mångfacetterad yrkesgrupp – det saknas såväl 
enhetlig utbildning för yrket som specifika arbetssätt och metoder. Trots det finns en 
rad olika arbetssätt och metoder som boendestödjare använder för att stödja 
brukarna att utveckla förmågan till självständighet och delaktighet i samhället. Det 
handlar om arbetssätt och metoder som används i många olika kontexter och av 
många olika yrkesgrupper. 

En intressant fråga är då vilket vetenskapligt stöd som finns för dessa arbetssätt och 
metoder? I den här kunskapssammanställningen ges en kort sammanfattning av sex 
arbetssätt och metoder och vilket vetenskapligt stöd som finns för dessa. Valet av de 
sex metoderna baserades på en bedömning av vilka arbetssätt och metoder som är 
vanligt förekommande i boendestödjares yrkesutövning. Bedömningen gjordes dels 
utifrån tidigare rapporter om boendestöd (exempelvis Socialstyrelsen, 2010), dels på 
dialog med experter på området (sakkunniga från Socialstyrelsen och FoU Centrum, 
samt ansvariga för utbildningen i IAVS).9  

Studierna togs fram genom en sökning i databasen Google scholar. De studier som 
prioriterades i kunskapssammanställningen är de som undersöker boendestödjares 
yrkesutövning i Sverige eller liknande kontexter, men eftersom det finns få studier av 
det slaget inkluderades även studier som undersöker tillämpningen av arbetssätten 
och metoderna inom liknande insatser men i andra kontexter. Även tillämpningens 
effekter i andra typer av insatser inkluderades, om de problem eller mål som ligger 
inom ramen för insatsen liknar de som boendestödet riktas till. Exempel på sådana 
problem eller mål är minskad ensamhet och ökad självständighet. Eftersom 
boendestöd är en insats riktad till personer som är 18 eller äldre inkluderades inga 
studier som enbart fokuserar på barn. Metodmässigt prioriterades systematiska 
översikter och metaanalyser10, eftersom den typen av studier anses ha den högsta 
graden av tillförlitlighet (SBU, 2020).  

Som redan framgått är det många studier i kunskapssammanställningen som inte 
involverar boendestödjare och deras yrkesutövning. Det kan handla om yrkesgrupper 
och insatser som ligger ganska långt utanför boendestödjarnas uppdrag, exempelvis 
behandlande insatser som utförs av personal med ”behandlarkompetens” av något 

 
9 I den inledande kartläggningen av boendestödjare som deltog i utbildningen ställdes en fråga om vilka 
kunskaper de hade i olika arbetssätt och metoder. Där inkluderades kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
miljöterapi. Dessa ingår inte i kunskapssammanställningen eftersom det rör sig om terapiinriktiningar, 
men boendestöd är inte behandlingsarbete och få boendestödjare är utbildade terapeuter. I 
kartläggningen ingick också ADL, men det är ett bedömningsinstrument och inte ett arbetssätt/metod 
och därmed exkluderades även det från kunskapssammanställningen.  
10 En systematisk översikt är en genomgång av existerande forskning som följer ett antal metodsteg. En 
metaanalys är en systematisk översikt där resultaten från de olika studier som ingår i översikten vägs 
samman med hjälp av statistiska metoder. 
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slag. Vi har ändå valt att inkludera dessa studier när det rör sig om arbetssätt och 
metoder som används av boendestödjare i Sverige.  Vi har också valt att i 
beskrivningarna hålla fast vid de begrepp som författarna av studierna använder. Det 
innebär exempelvis att begreppen ”behandling” och ”behandlare” förekommer på 
flera ställen, även om boendestödjare inte utför några behandlingar.  

Innan redogörelsen för de sex arbetssätten och metoderna presenteras också en 
sammanställning av studier som belyser hur insatsen boendestöd fungerar. På detta 
område finns en del forskning i det svenska sammanhanget, även om det 
vetenskapliga underlaget för att bedöma insatsens effekter får betraktas som svagt. 
Även dessa studier söktes fram i databasen Google scholar. 

Studier som belyser hur insatsen boendestöd fungerar 
Utifrån litteratursökningen är intrycket att insatsen boendestöd huvudsakligen har 
studerats med kvalitativa metoder, företrädesvis intervjuer med boendestödjare och 
chefer, men i vissa fall även med brukare. 

Framgångsfaktorer i insatsen boendestöd 
Relationen mellan boendestödjaren och brukaren och den tillit som byggs upp 
beskrivs som centrala aspekter i boendestödet (Socialstyrelsen, 2010). I en studie av 
Ljungberg med flera (2017) lyfts dessa inslag fram som centrala för brukarens 
utveckling. Både ”pratandet” och ”görandet” är viktiga delar och betydelsen av 
sällskapet får inte underskattas (Topor, 2014). “Görandet” innebär ofta 
vardagssysslor både i hemmet och stöd i olika samhällskontakter, men kan även 
innebära stöd i aktiviteter utanför hemmet. “Pratandet” är de samtal som sker i mötet 
mellan boendestödjaren och brukaren. Samtalen karaktäriseras av en stor spännvidd 
mellan vardagsprat och mer problemorienterade samtal, och där snabba växlingar 
kan ske däremellan. Boendestödet skapar också social samvaro i och med att 
“görandet” och “pratandet” är sammanlänkat och pågår samtidigt (Andersson och 
Gustafsson, 2019).  

Andra aspekter som tas upp i flera studier är kontinuitet, det vill säga att möta 
samma person under insatsens gång. Tydlighet och struktur i bemärkelsen att veta 
vad som är planerat betonas också av såväl brukare som boendestödjare (Andersson, 
2016; Andersson och Gustafsson, 2014; Ljungberg med flera 2017). En slutsats som 
dras i dessa studier är att personliga egenskaper hos båda personerna i relationen är 
viktiga att uppmärksamma. Om personkemin mellan brukaren och boendestödjaren 
inte fungerar menar forskarna att brukaren bör erbjudas en annan boendestödjare. 
En viktig egenskap hos boendestödjaren som lyfts fram är flexibilitet i bemärkelsen 
att boendestödets innehåll och den tid som ges för olika uppgifter behöver anpassas 
till brukarens aktuella mående. Här blir avvägningen mellan å ena sidan struktur och 
tydlighet, och å andra sidan flexibilitet i förhållande till brukarens dagsform, central. 
Studierna visar också att både för detaljerade och för ospecifika handlingsplaner kan 
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upplevas negativt av såväl brukare som boendestödjare. Ett framgångsrikt 
boendestöd innebär därmed något av en balansakt.  

I några av de studier som belyser positiva effekter av boendestöd lyfts brukarnas 
perspektiv fram. Brukarna ger uttryck för att boendestödjarens empati, tålamod, 
samt kännedom om brukarens vanor och vilka problem brukaren brottas med, bidrog 
till att insatsen hjälpte (Andersson och Gustafsson, 2019). Samtal uppfattas som en 
viktig metod för att en aktivitet som förknippas med stress eller upplevs hotfullt ska 
kunna omvandlas till en hanterbar uppgift. Brukarna framhöll också vikten av att 
boendestödjaren fokuserar på individen och inte ”röran” eller stökigheten i bostaden, 
och att boendestödjaren lyssnar utan att döma. I en studie konstateras att den 
viktigaste egenskapen hos boendestödjaren ur brukarnas perspektiv är att hen 
lyssnar till och arbetar utifrån brukarens önskningar, och att boendestödjaren följer 
brukarens rutiner (Andersson med flera 2015; Ljungberg med flera, 2017).   

Brukarens delaktighet i beslutsfattandet är en central del i insatsen boendestöd. 
Tanken är att delaktigheten ska bidra till empowerment11 och att motverka brukarens 
känsla av hjälplöshet (Lund och Klockmo, 2019). Det här ligger också i linje med vad 
brukarna själva lyfter fram (Ljungberg med flera, 2017). Stärkt självförtroende, ökad 
motivation och minskning av psykiska problem och stress lyfts här fram som positiva 
effekter av boendestödet. 

Svårigheter i insatsen boendestöd 
Ett övergripande problem är att insatsen boendestöd är otydligt definierad (Lund och 
Klockmo, 2019). Bland annat påtalas otydligheter i gränsdragningen mot sjukvård 
och psykiatri. Konkreta exempel är att en boendestödjare kan ha i uppgift att se till 
att brukaren ska ta sin medicin trots att hen formellt sett inte får dela medicin. Det är 

 
11 Empowerment eller egenmakt betyder att individen har kontroll och auktoritet över faktorerna som 
påverkar hens liv. Vilket motverkar känslan av maktlöshet och hjälper individen att se och använda sig av 
hens resurser (till exempel Rappaport med flera, 1984). 
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en uppgift som istället ligger på hemsjukvården. Gränsen mot psykiatrin kan vara 
suddig på så sätt att vardagliga samtal kan gå mot ett mer terapeutiskt innehåll. 
Eftersom insatsen är otydligt definierad kan också biståndsbesluten vara diffusa och 
svårtolkade. Det kan också vara stora skillnader mellan olika handläggares beslut. 
Därmed innebär otydligheten en risk för bristande likvärdighet (Ljungberg med flera, 
2017). Forskarna betonar också att kvalitetssäkringen av insatsen behöver utvecklas 
och att insatsen behöver följas upp systematiskt med fokus på dess effekter (Lund och 
Klockmo, 2019).  

Andra svårigheter som lyfts fram rör boendestödjarnas praktiska yrkesutövning. Ett 
exempel är avvägningen mellan ”görandet” och sociala inslag, där en del forskare 
menar att det tenderar att bli ett alltför stort fokus på görandet. Bakom den farhågan 
ligger tanken om att en fungerande relation mellan brukaren och boendestödjaren är 
avgörande för att insatsen ska vara meningsfull, men att det finns ett fokus på 
”görandet” i policyer och i biståndsbeslut och att boendestödjarna arbetsvillkor inte 
alltid ger goda förutsättningar för att bygga upp en fungerande relation (Andersson 
och Gustafsson 2019). En angränsande svårighet som lyfts fram är kravet på 
boendestödjaren att pusha brukaren mot självständighet genom att ”göra med” 
brukaren och inte ”göra åt”. Här finns exempel på att brukaren kan uppleva 
boendestödjaren som övervakande snarare än stödjande, framför allt om hen bara 
tittar på (Ljungberg med flera 2017).  Samma studie visar att en del boendestödjare 
går utanför ramen i uppdraget för att gå brukaren till mötes, exempelvis genom att 
utföra vissa uppgifter som brukaren egentligen borde göra, eller att ge stöd utanför 
arbetstid. Det kan uppfattas som positivt och värdefullt ur brukarens perspektiv, men 
kan samtidigt innebär att boendestödjaren inte följer de riktlinjer som gäller för 
insatsen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är sparsamt med forskning om insatsen 
boendestöd. Utgångspunkten för den forsknings som redovisas här är vad som är 
framgångsrikt för en fungerande insats, och vad som kan vara problematiskt. Till stor 
del handlar det om samma faktorer där ett framgångsrikt boendestöd innebär en 
balansakt för att hamna på rätt nivå.  

Efter denna korta genomgång av forskning om insatsen boendestöd går vi över till att 
redogöra för sex vanligt förekommande arbetssätt och metoder som i 
boendestödjares yrkesutövning. 

Vanligt förekommande arbetssätt och metoder 
De arbetssätt och metoder som ingår i sammanställningen är: 

• Salutogent förhållningssätt 

• Ett självständigt liv (ESL) 

• Motiverande samtal (MI) 

• Lågaffektivt bemötande 

• Illness Management and Recovery (IMR) 

• Parenting Young Children (PYC) 
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Det handlar om arbetssätt och metoder av olika karaktär och det kan vara 
missvisande att kalla dem arbetssätt och metoder. Det salutogena förhållningssättet 
är just ett förhållningssätt. ESL och PYC kan snarare beskrivas som program inom 
vilka en boendestödjare kan tillämpa lite olika metoder, exempelvis MI, lågaffektivt 
bemötande och IMR. För enkelhetens skull har vi ändå använt arbetssätt och 
metoder som begrepp i rubriken.  

Nedan beskrivs varje arbetssätt/metod och i anslutning till respektive beskrivning 
summeras den kunskap som framkom i de studierna som söktes fram. Det ges inte 
någon detaljerad beskrivning av arbetssätten och metoderna och ingen uttömmande 
redovisning av befintlig forskning. Ambitionen är mer att ge en översiktlig förståelse 
för arbetssättets/metodens syfte och innehåll och en översiktlig bild av i vilken 
riktning forskningen om dessa arbetssätt och metoder pekar. Som nämns i 
inledningen av detta avsnitt belyser studierna i kunskapssammanställningen inte 
uteslutande boendestödjares tillämpning av arbetssätten och metoderna och det är 
inte enbart forskning från det svenska sammanhanget.  Det finns studier som är 
baserade på andra yrkesgrupper och i andra länder. Det innebär att resultaten inte 
helt kan överföras till det svenska sammanhanget, men sammanställningen ger ändå 
en indikation på hur starkt det vetenskapliga stödet är för de sex arbetssätt och 
metoder som finns med i sammanställningen.   

Salutogent förhållningssätt 
Som benämningen indikerar är det salutogena förhållningssättet just ett 
förhållningssätt. Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky (1979) och innebär 
ett fokus på faktorer som bidrar till individens hälsa. Begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet är centrala begrepp12.  

• Begriplighet är en kognitiv komponent, som beskriver att individen förstår sin 
livssituation.  

• Hanterbarhet motsvarar den subjektiva upplevelsen av att ha eller kunna 
mobilisera tillräckliga resurser för att kunna möta olika situationer i livet. 
Resurser kan vara individens egna resurser eller resurser från personer i hens 
närhet.  

• Meningsfullhet är en emotionell och motivationsskapande komponent. 
Meningsfullhet knyter an till känslan av att livet är meningsfullt och värt att 
engagera sig i på ett emotionellt plan. Lite förenklat kan man säga att 
meningsfullhet anses uppstå när människan får känna delaktighet och 
medbestämmande i sociala situationer  

Utgångspunkten är att om individen upplever sin inre och yttre värld som begriplig, 
hanterbar och meningsfull så uppstår en känsla av sammanhang (Kasam), vilket kan 
mätas med ett frågeformulär. I Antonovskys salutogena modell kopplas höga 
”Kasam-poäng” till bättre upplevd hälsa och välbefinnande genom att individen har 
lättare att hantera stress och att mobilisera resurser för att möta motgångar. 

 
12 Se även https://www.vgregion.se/ov/ism/arbetsliv/halsoframjande-arbetsplats/kansla-av-
sammanhang/. Hämtad 23-02-15. 

https://www.vgregion.se/ov/ism/arbetsliv/halsoframjande-arbetsplats/kansla-av-sammanhang/
https://www.vgregion.se/ov/ism/arbetsliv/halsoframjande-arbetsplats/kansla-av-sammanhang/
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I situationer där det salutogena förhållningssättet används ligger fokus på att öka 
eller skapa en känsla av sammanhang för att förbättra individens livskvalitet, samt 
strategier för att hantera stress, lösa problem och övervinna tragiska händelser. I 
insatsen boendestöd kan det innebära att boendestödjaren lär ut strategier för att 
hantera stress och förmedlar kunskap och verktyg för att dra nytta av brukarens 
resurser för att förbättra hens livskvalitet, utveckla hälsosamma vanor och liknande. 

Kasam finns med i Socialstyrelsens metodguide, men den har inte granskats av 
myndigheten13. Det finns ett par studier som belyser betydelsen av det salutogena 
förhållningssättet. I en systematisk översikt granskade Eriksson och Lindström 
(2007) 458 studier och 13 doktorsavhandlingar som visade en positiv koppling 
mellan känsla av sammanhang och upplevd hälsa, primärt psykisk hälsa, men också 
fysisk hälsa. I den systematiska översikten dras slutsatsen att en person med högre 
”Kasam-poäng” har bättre förutsättningar att möta stress än en person med låga 
poäng. I en kvalitativ studie där behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin 
intervjuades framkom att behandlarnas förhållningssätt betyder lika mycket för 
behandlingens framgång som de specifika metoder som tillämpades. Behandlarna 
upplevde att det salutogena perspektivet främjade förändringar mot ett gott liv 
(Gagnehag och Magnusson, 2006).  

Ett självständigt liv (ESL) 
Ett självständigt liv är en manualbaserad socialpedagogisk metod avsedd att hjälpa 
brukare med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd eller andra allvarliga 
psykiatriska tillstånd, med eller utan missbruk, och som av en konsekvens av detta 
har psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med ESL är att brukaren ska få ökade 

 
13 https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-
praktik/metodguiden/kasam/. Hämtad 23-02-01. 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kasam/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kasam/
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kunskaper om sin sjukdom och sina psykiska funktionsnedsättningar med de 
funktionshinder dessa kan resultera i när det gäller vardagen. Syftet är också att 
metodiken ska bidra till att brukaren utvecklar sina färdigheter inom olika 
livsområden, för att hen bättre ska kunna hantera de svårigheter som sjukdomen 
medför.14   

Arbetssättet utvecklades i USA och är baserat på ”social skills training15” och kognitiv 
beteendeterapi (KBT), men har anpassats till det svenska sammanhanget under det 
nya namnet ”ett självständigt liv” (Borell, 2013). Komplexa målbeteenden bryts ner 
via filmer, rollspel och hemuppgifter. Individen lär sig om hur man verbalt och icke-
verbalt kan kommunicera effektivt, exempelvis hur man visar intresse, lyssnar aktivt 
och gör en kompromiss. Avsikten är att brukaren ska få bättre förutsättningar för att 
upprätthålla relationer, skapa nya relationer och kommunicera sina känslor och 
önskemål. Brukaren övar färdigheter genom rollspel och upprepning. När brukaren 
är redo praktiseras färdigheterna i reella vardagssituationer. Metodiken ska 
möjliggöra ett fungerande socialt liv och rikare fritid för brukaren. 

ESL finns med i Socialstyrelsens kunskapsguide och har fått beteckningen prioritet 1 
i myndighetens nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 
(Socialstyrelsen, 2018a). Prioritet 1 betyder att metoden bedömts ge högsta möjliga 
nytta i förhållande till kostnaden, enligt den tiogradiga rangordning som 
Socialstyrelsen tillämpar. Socialstyrelsen rekommenderar också social 
färdighetsträning enligt ESL-modellen starkt. Det tycks dock saknas vetenskapliga 
studier som specifikt belyser ESL. Den forskning som ligger närmast är en 
systematisk översikt genomförd av SBU (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering) 2019. Här granskades flera program baserade på social 
färdighetsträning och man hittade en viss positiv effekt på social förmåga, 
patientnöjdhet och livskvalitet.   

Motiverande samtal (MI) 
Motiverande samtal, eller motivational interviewing som metoden heter i sin 
ursprungliga form, (Rollnick och Miller, 1995), är en metod som fått bred spridning 
och som används inom många olika yrken. MI är en samtalsmetodik som syftar till 
att öka motivation och att förändra beteenden. Initialt utvecklades metoden för att 
behandla alkoholproblem, men den används idag för rådgivning kring en rad 
livsrelaterade faktorer såsom bättre matvanor, ökad fysisk aktivitet och olika former 
av beroendeproblem. Metoden ska hjälpa individen att få insikt i sina problem och 
minska motstånd till förändring när hen känner motstridiga känslor (ambivalens) 
kring det beteende som är problematiskt. Metoden syftar också till att brukaren ska 
få egna, individuella argument som ger stöd till förändring i positiv riktning.  

I praktiken går metoden ut på att praktikern och brukaren kartlägger hur brukarens 
liv påverkas av till exempel brukarens matvanor och om det överensstämmer med 
hens värderingar och önskemål. Den yrkesverksammes, exempelvis 
boendestödjarens, roll är att fånga upp brukarens egna tankar och förslag på 

 
14 Ett självständigt liv, ESL - Socialstyrelsen. Hämtad 2023-02-08. 
15 Social skills training eller social färdighetsträning är interventioner som hjälper individen förstå och 
förbättra hens sociala färdigheter och interaktioner (exempelvis Krasny med flera, 2003) 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/esl-ett-sjalvstandigt-liv/
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lösningar och uppmuntra såväl små som stora framsteg. De grundläggande inslagen i 
MI är acceptans och att visa empati. Den yrkesverksamme ber brukaren om lov för 
att ge råd och information. Den yrkesverksamme använder sig av öppna frågor och 
reflekterar högt över det som brukaren har sagt. Den yrkesverksamme bekräftar 
också brukaren och hens goda egenskaper. Tillsammans gör den yrkesverksamme 
och brukaren handlingsplaner baserade på brukarens tankar och lösningsförslag. 
Metoden ska stärka brukarens tro på att hen har förmåga till förändring, mobilisera 
hens resurser och slutligen hålla kvar förändringen. 

MI rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende (Socialstyrelsen, 2019). Metoden rekommenderas också vid spelmissbruk 
och spelberoende i kombination med andra metoder (Socialstyrelsen, 2018b). MI 
används inom många olika områden och i förhållande till många olika 
”problembeteenden”. Metoden har också beforskats med fokus på olika yrkesgrupper, 
men inte specifikt med fokus på boendestödjare. De studier av MI som inkluderats i 
den här översikten belyser arbetssituationer som liknar boendestödjarnas eller någon 
av de svårigheter som finns hos de som beviljats insatsen.   

Det finns en systematisk översikt som bland annat inkluderar metaanalyser 
genomförd på unga upp till 25 år i Sverige (SBU, 2015). Resultaten visar att MI kan 
bidra till minskad alkoholkonsumtion, mätt som mängd alkohol per tillfälle personen 
dricker. Samtidigt pekar resultaten på att det vetenskapliga stödet är otillräckligt när 
det gäller effekterna av MI på hur ofta individen dricker alkohol, liksom effekter i 
termer av minskad cannabisrökning. I studien kunde inga effekter av MI påvisas när 
det gäller minskning av tungt episodiskt drickande. Slutsatsen som författarna drar 
är att MI kan minska alkoholkonsumtion hos unga med riskbruk.  

SBU (2014) har gjort ytterligare en systematisk översikt där fokus är om MI fungerar 
som metod för att främja hälsan genom att ge stöd till hälsosamma matvanor och 
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fysisk aktivitet. Översikten inkluderar åtta studier i USA, Nederländerna, Tyskland 
och Nya Zeeland. Den slutsats som dras är att det inte finns tillräcklig evidens för att 
säga att MI fungerar bättre än andra metoder när det gäller att förbättra matvanor 
och fysisk aktivitet. 

Lågaffektivt bemötande 
Lågaffektivt bemötande är en metod som syftar till att förebygga och möta 
utmanande beteenden hos individer med intellektuella och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, exempelvis inom autismspektrat. Sammanfattningen här 
bygger på en rapport av McDonnel med flera (2015). I rapporten används flera olika 
yrkestitlar, exempelvis ”practioners”, ”carers” och ”supporters”. Vi har valt att 
använda begreppet ”de professionella”. De professionella kan använda lågaffektivt 
bemötande i kontakt med olika brukare som inte själva kan reglera affekt. Exempelvis 
antas personer med intellektuell funktionsnedsättning ha svårt att förstå egna och 
andras känslor och de kan lätt påverkas av andras emotionella tillstånd. Enligt 
principen om lågaffektivt bemötande bör de professionella minska sina egna affektiva 
icke-verbala uttryck i kroppsspråk, fysisk närhet och beröring, i situationer där det 
finns risk att en brukare visar utmanande beteenden. De professionella kan också 
minska de krav som ställts på brukaren i situationen. Senare, när incidenten har 
passerat, kan kraven ökas igen. När en riskfylld situation eskalerar kan också verbala 
inslag användas som komplement till de icke-verbala uttrycken, så kallad verbal de-
eskalation. Det innebär att tala med mjuk ton, inte tala så mycket och att undvika 
önskemål och uppmaningar i den specifika stunden. Efter incidenten får brukaren tid 
att återhämta sig, vilket kan ta kort eller lång tid – ibland flera timmar. De 
professionella jobbar också aktivt med förlåtelse som möjliggör framtida samarbete 
(se även McDonnel med flera 2018). 

Lågaffektivt bemötande är en vanligt förekommande metod, inte minst i arbetet med 
barn och ungdomar. Det finns också en del studier som undersöker effekterna av 
lågaffektivt bemötande i skolmiljö, men eftersom boendestöd riktas till personer som 
är 18 och äldre inkluderades inte dessa studier här. Socialstyrelsen (2015) har 
kommit fram till att det saknas utvärderingar som belyser effekterna av lågaffektivt 
bemötande, vilket innebär att kunskapen om metodens effekter i dagsläget är 
otillräcklig. Det betyder inte att metoden inte fungerar, men att det saknas tillförlitlig 
kunskap. Lågaffektivt bemötande finns med i en kunskapssammanställning om att 
bemöta och förebygga utmanade beteende i LSS-verksamhet. Där ger Socialstyrelsen 
metoden en svagt positiv rekommendation.16 

Illness Management and Recovery (IMR) 
IMR är ett manualbaserat program som syftar till att stödja brukaren i att bättre 
hantera sin sjukdom, minska risken för återfall och förbättra hälsa och välbefinnande 
(Färdig, 2014). Målgruppen är individer med kronisk sjukdom, exempelvis 
schizofreni eller depression. Tillämpningen av IMR innebär att den yrkesverksamma 
personen, exempelvis boendestödjaren, utbildar brukaren i dennes sjukdom och lär 

 
16  https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/utmanande-beteende/olika-satt-
att-forebygga-utmanande-beteende/. Hämtad 23-01-31. 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/utmanande-beteende/olika-satt-att-forebygga-utmanande-beteende/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/utmanande-beteende/olika-satt-att-forebygga-utmanande-beteende/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/utmanande-beteende/olika-satt-att-forebygga-utmanande-beteende/
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ut strategier för att hantera symtom och stress. Brukaren formulerar egna mål som 
känns meningsfulla, tydliga, konkreta, och genomförbara. IMR kan innehålla en rad 
olika metoder. Om det rör sig om social färdighetsträning kan rollspel och feedback 
användas. Kommunikationsträning kan också ingå, exempelvis som ett led i att 
brukaren skapar också en plan för att förebygga återfall. Om möjligt involveras också 
brukarens närstående för att de tillsammans med boendestödjaren och brukaren ska 
identifiera tidiga varningstecken på återfall och vilka situationer som har triggat 
återfall tidigare.17 

I likhet med ESL har IMR fått prioritet 1 i nationella riktlinjerna för schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen, 2018a), men till skillnad från ESL finns 
en del vetenskapliga studier på området. Det finns exempelvis en metaanalys som 
fann att IMR bidrog till att brukarens kunskap om sin sjukdom ökade och att 
läkemedelsföljsamheten ökade (brukaren tog i högre utsträckning medicin enligt 
ordination). IMR bidrog också till att minska återfall och minska symptom, samt till 
högre social anpassning och livskvalitet (Mueser med flera, 2014). Författarna 
påpekar dock att de flesta studier i metaanalysen fokuserade på personer med 
schizofreni, vilket gör att generaliserbarheten till personer med andra 
sjukdomstillstånd är begränsad.  

En annan studie visar att IMR bidrog till att minska symptomen, minskad 
sjukhusinläggning och förbättrad social funktion (Tan med flera, 2017). Studien 
fokuserar på personer födda i Asien och författarna lyfter fram att metoden visade sig 

 
17 Se även https://mhttcnetwork.org/centers/northeast-caribbean-mhttc/illness-management-and-recovery-
imr. Hämtad 23-01-19. 

https://mhttcnetwork.org/centers/northeast-caribbean-mhttc/illness-management-and-recovery-imr
https://mhttcnetwork.org/centers/northeast-caribbean-mhttc/illness-management-and-recovery-imr
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verksam, trots att den tillämpades på personer med en annan kulturell bakgrund än 
de som metoden utvecklades för. Slutsatsen är att IMR kan vara en effektiv metod för 
att hjälpa personer att hantera sin sjukdom och därigenom öka deras hälsa och 
välbefinnande oavsett personens kulturella bakgrund.  

Avslutningsvis finns också en metaanalys av olika självstyrningsstrategier (engelska: 
self-management strategies), vilket IMR kan sägas vara. Metaanalysen pekar i samma 
riktning som studierna om IMR, det vill säga att självstyrningsstrategier leder till 
minskade symtom, kortare sjukhusinläggningar, ökad funktion och livskvalitet (Lean 
med flera, 2019). 

Parenting Young Children (PYC) 

Avslutningsvis har vi valt att inkludera föräldrautbildningsprogrammet PYC, 
eftersom IAVS har utvecklats utifrån den metoden. PYC är en manualbaserad metod 
som fokuserar på praktiska övningar tillsammans med brukaren, eftersom samtal 
kan vara svårt för målgruppen. PYC används i samarbete med personer som har 
lindriga, medelsvåra eller stora kognitiva svårigheter eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Metoden består av två checklistor med beteenden som är 
viktiga för relationen mellan förälder och barn, och beteenden som gynnar barnets 
säkerhet och hälsa. Målet är att stärka föräldern i samspelet med barnet, förbättra 
barnets språkförståelse och tal och förbättra barnets säkerhet och hälsa. I 
programmet övas praktiska färdigheter såsom hygien, skötsel av hemmet sömn och 
kvällsrutiner, eller samspel och lek med barnet. Familjebehandlaren, som är den 
yrkeskategori som tillämpar PYC, tydliggör roller och förväntningar, samt skapar 
konkreta och specifika mål. I de praktiska övningarna visar familjebehandlaren först 
det som ska göras, alternativt visar en film, och sedan gör brukaren efter. 
Familjebehandlaren stämmer av att brukaren vet vad hen ska göra innan brukaren 
försöker. Brukaren får sedan berätta vad hen tyckte gick bra och familjebehandlaren 
berömmer de delar som fungerade. När familjebehandlaren bedömer att brukaren 
klarar av en viss uppgift övas beteenden i ”riktiga” situationer, det vill säga där barnet 
är med. 

PYC finns med i Socialstyrelsens kunskapsguide, men det finns ännu inga studier 
som belyser metodens effekter. I sökningarna på Google scholar fanns en studie från 
Australien som visar att PYC bidrog till att föräldrarnas självförtroende, samhörighet 
med barnet och kommunikation mellan barn och föräldrar ökade, och att barnens 
känsloutbrott minskade (Mildon med flera, 2008). Vidare upplevde föräldrarna 
metoden som hjälpsam och var mycket nöjda. 

I en svensk studie rapporterade yrkesverksamma att PYC ger brukarna 
kommunikativa redskap, minskar missförstånd och utvecklar föräldraförmågan 
(Starke med flera, 2013). I en annan svensk studie påvisas att personalen upplevde 
att PYC ökade deras kompetens att arbeta med föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar och att metoden var verksam för att stärka föräldraförmågan 
(McHugh och Starke, 2015). I en senare studie av samma författare (McHugh och 
Starke, 2020) upptäcktes dock att personalen inte alltid tillämpade programmet som 
avsett på så sätt att vissa föräldrar fick ta del av färre övningstillfällen än planerat.  
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Sammantaget pekar forskningen på att PYC upplevs som verksamt och användbart 
både av brukare och yrkesverksamma, men för att dra slutsatser om effektiviteten av 
metoderna behövs det effektstudier. Det pågår en studie finansierad av Forte med 
fokus att undersöka effekterna av föräldraskapsstöd men inga resultat har 
presenterats från studien ännu18.  

För att summera genomgången av de sex arbetssätten och metoderna kan man säga 
att de har lite olika karaktär, men med den gemensamma nämnaren att de är vanligt 
förekommande i boendestödjares yrkesutövning. Om man ser till boendestödets 
primära syfte, det vill säga att tillsammans med brukaren arbeta för ökad 
självständighet, så är ESL, IMR och PYC metoder eller arbetssätt som tydligast 
motsvarar detta syfte. Dessa tre metoder är baserade på social inlärningsteori och 
innehåller social färdighetsträning där färdigheter bryts ned och övas genom rollspel 
och upprepning. Detta främst i syfte att förbättra kommunikation och socialt samspel 
med omgivningen. Ingen av metoderna är dock utvecklade utifrån kontexten 
boendestöd och den breda målgrupp som boendestödjare arbetar med. Lågaffektivt 
bemötande är en mer avgränsad metod som är tillämpbar i vissa situationer eller i 
förhållande till viss problematik. MI däremot är att beteckna som en mer allmän 
samtalsmetodik för att öka insikt och motivation kring beteenden som är 
problematiska. Det salutogena förhållningssättet är en mer övergripande strategi, 
eller just ett förhållningssätt, som kan genomsyra yrkesutövningen i stort. Ett verktyg 
inom förhållningssättet är Kasam som bidrar med ett instrument där det går att mäta 
brukarens upplevelse över tid och se om insatsen leder till önskad positiv förändring. 
Metoderna som ingår i kunskapssammanställningen skiljer sig alltså åt och kan till 
viss del sägas komplettera varandra såväl som i vissa delar överlappa varandra. 

Sammantaget tyder sammanställningen på att det till viss del finns stöd för att 
åtminstone några av de sex arbetssätten och metoderna fungerar utifrån sitt tänkta 
syfte, men det saknas forskning i den svenska kontexten. Generellt saknas 
effektstudier och särskilt nyare sådana. Den metod som verkar minst beforskad i 
förhållande till vuxna är Lågaffektivt bemötande. Med tanke på att det i hög grad 
saknas kunskap om hur olika arbetssätt och metoder fungerar i boendestödjares 
yrkesutövning, och att det också saknas arbetssätt och metoder specifikt utvecklade 
för den verksamheten, är det särskilt intressant att titta närmare på IAVS. Den här 
studien syftar till att ge ett bidrag på det området och i det följande avsnittet 
redovisas delstudie 2, som fokuserar på boendestödjarnas tillämpning av 
arbetssättet. 

 

  

 
18 Delta i forskningsstudie om föräldraskapsstöd! – Parenting Young Children (pyc.se). Hämtad 2023-02-
15 
 

https://www.pyc.se/delta-i-forskningsstudie-om-foraldraskapsstod/
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Del 2. Tillämpningen av 
arbetssättet IAVS 
Studien om tillämpningen av IAVS bygger primärt på intervjuer med sex 
boendestödjare, men även en kortare gruppintervjun med tre chefer. Inledningsvis 
redovisas bakgrundsinformation om de drygt 40 boendestödjare som deltog i 
utbildningen. Informationen baseras på enkätdata. I anslutning till det sammanfattas 
också den utvärdering av utbildningen som administrerades av Göteborgsregionen. 

Om boendestödjarna, brukarna och utbildningen 
Sammanlagt anmäldes 44 personer till utbildningen i IAVS. Av dessa var 31 kvinnor 
och 13 män. Den kartläggande enkäten som skickade ut inledningsvis besvarades av 
37 kursdeltagare19.  

Boendestödjarna  
Enkäten visar att boendestödjare är den absolut vanligaste yrkestiteln bland 
kursdeltagarna (29 personer). Övriga yrkestitlar är skötare, behandlingsassistent, 
boendepedagog, familjebehandlare, metodutvecklare, metodstödjare och 
stödpedagog. De flesta hade arbetat tre år eller längre i yrket (28 personer). 

När det gäller utbildningsbakgrund är undersköterska den vanligaste utbildningen i 
gruppen (13 personer). Socialpedagog uppges av fyra personer, tre har en 
socionomutbildning, två är behandlingsassistenter och en person är beteendevetare. 
Den största gruppen har valt svarsalternativet ”Övrigt” (14 personer). Här finns fyra 
skötare, två behandlingspedagoger och en rad enstaka utbildningar (coach, 
stödpedagog, högskolestudier i folkhälsa, handledare i socialpsykiatri, pedagogisk 
vägledare inom funktionshinder, samt barnskötare.) 

För att fånga arbetets villkor ställdes frågor om hur många brukare kursdeltagarna 
träffar, hur ofta de träffas och var träffarna sker. Antalet brukare varierar mellan en 
och 30 personer. Vanligast är att träffa 11–20 brukare – det gäller för 19 av de 34 
personer som svarat på frågan. Det var inte möjligt att via enkäten kartlägga 
träffarnas frekvens och lokalisering för alla brukare, men för att få en ungefärlig 
uppfattning ombads respondenterna att utgå från en specifik brukare de själva fick 
välja och besvara frågorna utifrån den personen. Här visar det sig att det är vanligast 
att träffa brukaren en till två gånger per vecka (29 av de 35 personer som svarat på 
frågan uppger något av dessa alternativ). Den vanligaste platsen för träffarna är 
brukarens hem (25 av de 35 personer uppger detta alternativ). Två personer har 
uppgett svarsalternativen ”På stan” respektive ”På promenad”. Sex personer har 
svarat ”Annat” och i fyra av dessa fall handlar det om att man ses på ett stödboende 
och i ett fall på kontoret. En person har inte preciserat sitt svar.  

Vilka arbetsmetoder boendestödjarna använder är en intressant fråga eftersom 
bakgrunden till att IAVS togs fram är en upplevd brist på adekvata metoder för 

 
19 I enkäten ställdes ingen fråga om respondenternas kön eller i vilken kommun de arbetade.  
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boendestödjare. Men som kunskapssammanställningen visar finns en del arbetssätt 
och metoder som används. Av enkäten framgår att Motiverande samtal (MI) är den 
absolut vanligaste metoden bland respondenterna. 31 av de 36 respondenter som 
besvarat frågan uppger att de arbetar med MI. Även Ett självständigt liv (ESL) och 
Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är relativt vanliga (17 respektive 14 respondenter 
svarar att de använder dessa metoder). Några har kryssat i svarsalternativet ”Annat” 
och uppger salutogent förhållningssätt, respektive lågaffektivt bemötande. 20 

Brukarna 
I enkäten ställdes frågor om brukarnas kön och ålder. Frågan om kön besvarades av 
35 respondenter. Fördelningen visar sig vara jämn med 16 män och 16 kvinnor. Tre 
respondenter har kryssat för svarsalternativet ”Övrigt” och här uppger två 
respondenter att de både träffar kvinnor och män, vilket sannolikt gäller för många 
av respondenterna. Den tredje respondenten uppger kvinnor, män, samt icke-binära 
personer. Åldersfördelningen har en slagsida mot lite yngre personer med 23 brukare 
i åldrarna 26–45 och fem brukare som är 25 år eller yngre. Sju brukare är mellan 46 
och 55 år. Det finns inga brukare som är äldre än 55 år. 

De svårigheter som brukarna omfattas av är en särskilt intressant aspekt. 
Redovisningen av just denna fråga baseras på den webbenkät som användes inför 
urval av boendestödjare till delstudie 2. Av enkätmaterialet går det inte att utläsa 
omfattningen av samsjuklighet, men det går att säga något om fördelningen när det 
gäller den huvudsakliga svårigheten hos brukarna. 13 respondenter ingår i 
underlaget och de har redovisat den huvudsakliga svårigheten för var och en av sina 
brukare. I tabellen ser vi att autism och autismliknande tillstånd är den mest 
förekommande svårigheten (58 brukare), följt av ADHD/ADD och psykisk ohälsa (49 
respektive 47 brukare). Sedan är det ett hopp ned till intellektuella 
funktionsnedsättningar och beroendeproblematik (32 respektive 29 brukare). Enbart 
två brukare omfattas av marginell intellektuell funktionsnedsättning som 
huvudsaklig svårighet. 
 

  

 
20 I enkäten ställdes även en fråga om kursdeltagarnas kunskaper om tre övergripande teorier. Den frågan 
redovisas inte här, men finns med i bilaga 1.  
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Tabell 1. Brukarnas huvudsakliga svårigheter 

Kursdeltagare Brukarnas svårigheter 

Respondent Kön Antal 
brukare 

Psykisk 
ohälsa 

ADHD/ 
ADD Autism Beroende 

Intellektuell 
funktions-

nedsättning 

Marginell 
intellektuell 
funktions-

nedsättning 

1.  M 1 1      

2.  K 4 1 1 1 1 1  

3.  K 11 4 1 2 3 2  

4.  K 14 6 4 2    

5.  K 16 1 4 11    

6.  M 16 9 2 4 1   

7.  K 17 2 6 9    

8.  K 17 15 2     

9.  K 17 6 4 6   1 

10.  M 20     29  

11.  M 25  1  24   

12.  K 25 2 13 9   1 

13.  K 25  11 14    

Totalt   47 49 58 29 32 2 

 

Baserat på enkätmaterialet verkar kursdeltagarna vara en representativ grupp för 
yrkeskåren boendestödjare. Det gäller åtminstone utbildningsbakgrund, där 
undersköterska är den vanligaste utbildningen (Socialstyrelsen 2021). Även 
könsfördelningen ligger i linje med den information som finns via Statistiska 
centralbyråns undersökningar, där 73 procent är kvinnor i yrkeskategorin vårdare 
och boendestödjare.21  

Uppfattningar om utbildningen 
Av de 44 personer som var anmälda till utbildningen är det 27 som besvarat frågorna 
i utvärderingen. Bortfallet räknat i antal personer är störst i Lerum. Där har bara sex 
av 16 kursdeltagare besvarat utvärderingen. Bortfallet, men också den ursprungliga 
fördelningen av kursdeltagare med en tydlig överrepresentation av deltagare från Ale 
och Lerum, gör att de erfarenheter som kursdeltagarna från Ale representerar får ett 
stort genomslag i utvärderingen. 
 

 
21 Vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (scb.se). 
Avser år 2020. Hämtad 2023-02-17.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/statistiknyhet/yrkesregistret-med-yrkesstatistik-2020/
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Tabell 2. Respondenter som besvarat utvärderingen 

Kommun Kursdeltagare Respondenter i 
utvärderingen Bortfall 

Ale 14 11 3 
Göteborg 2 1 1 
Kinda 4 3 1 
Kungsbacka 4 4 0 
Lerum 16 6 10 
Linköping 1 1 0 
Markaryd 2 1 1 
Motala 1 0 1 
Totalt 44 27 17 

 

En inledande fråga i utvärderingen handlar om vilka målgrupper respondenterna 
arbetar med. Här visar det sig att ungefär hälften arbetar med en blandad målgrupp, 
medan andra hälften arbetar med en specifik målgrupp, exempelvis personer med 
missbruksproblematik, intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska 
diagnoser. Sannolikt är detta en avspegling av hur verksamheterna är organiserade, 
det vill säga att personalgruppen antingen är specialiserad utifrån brukarnas 
huvudsakliga svårigheter, eller arbetar brett med alla målgrupper.  

Kursdeltagarens bedömning av utbildningens och arbetssättets nytta fångas genom 
flera frågor där några fokuserar på helhetsupplevelsen och några går in i detalj på 
specifika delar. Här redovisas enbart en övergripande fråga om upplevelsen av 
utbildningen som helhet, inte frågor som rör de specifika delarna. Därefter redovisas 
de frågor som berör arbetssättets användbarhet i yrkesutövningen. 

Helhetsupplevelsen av utbildningen fångas med en fråga där respondenterna får 
skatta sin upplevelse på en skala från 1 (Mycket bra) till 5 (Mycket dålig). 
Uppfattningarna har en slagsida mot mer negativa synpunkter. Det neutrala 
mittenalternativet (3) samlar visserligen en tredjedel (nio respondenter), men det är 
bara sex personer som kryssat för de mest positiva alternativen (1 och 2), och tolv 
respondenter som kryssat för alternativen 4 eller 5. 

Respondenterna fick möjlighet att kommentera sina svar, vilket några också gjorde. 
De synpunkter som kan knytas till skattningarna 4 och 5 handlar dels om att IAVS 
inte uppfattas anpassad efter den målgrupp man arbetar med, dels att utbildningen 
upplevdes som alltför grundläggande. De kommentarer som kan knytas till de 
positiva skattningarna (1 och 2) är att kursen gav många bra konkreta tips och 
verktyg.  

På frågan om respondenterna använt några av de verktyg eller arbetssätt som 
förmedlades under utbildningen svarar 17 ja och 10 nej. Även här fanns möjlighet att 
kommentera svaren. De verktyg och arbetssätt som respondenterna har använt är 
framför allt checklistorna, men också att bryta ned färdigheter och att arbeta med 
ökad tydlighet. I några av kommentarerna nämns dock att de exempel som 
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förekommer i utbildningen är arbetssätt som man redan använde sig av innan 
utbildningen. Även några av de som svarat nej på frågan kommenterar sitt svar. De 
skäl som respondenterna ger till varför man inte använt arbetssättet är att man redan 
innan kursen använde sig av ett likvärdigt arbetssätt, eller att verktygen och 
arbetssättet inte uppfattas som användbara för den målgrupp man arbetar med. I 
något fall handlar det också om tidsbrist eller att respondenten inte arbetar 
brukarnära.  

Baserat på de frågor vi redovisat ovan är bilden att respondenterna har ganska olika 
uppfattningar om utbildningen och arbetssättets relevans. I utvärderingens sista 
fråga ges respondenterna möjlighet att förmedla övriga synpunkter och svaren där 
ligger i linje med den bilden. Det rör sig om alltifrån positiva utsagor om 
utbildningens relevans och arbetssättet användbarhet i sin helhet, till kritiska 
synpunkter som att kursen var på för låg nivå och att arbetssättet inte passar i 
yrkesutövningen. Däremellan uttrycks uppfattningar som att det finns guldkorn att 
plocka ut. Ett par reflektioner innehåller synpunkter om att utbildningen behöver 
anpassas utifrån de målgrupper som boendestödjarna träffar. Ett konkret förslag är 
att ta med andra exempel i utbildningen – exempel på situationer som rör annat än 
personlig hygien och liknande – som i högre grad speglar bredden i målgruppens 
behov. 

Sammantaget ger utvärderingen av utbildningen en ganska spretig bild. 
Uppfattningarna om såväl kursen som arbetssättet varierar. Det är också tydligt att 
det finns en betydande variation när det gäller i vilken utsträckning boendestödjarna 
har använt sig av arbetssättet. Utvärderingen genomfördes emellertid ganska kort 
efter utbildningens avslut (oktober 2022). Att implementera nya arbetssätt tar tid och 
möjligen är det fler boendestödjare som efter hand började använda IAVS. Den 
frågan ger den här rapporten inga svar på, men genom intervjustudien med de sex 
boendestödjarna får vi en fördjupad bild av om och hur IAVS är ett användbart 
arbetssätt ur boendestödjarnas perspektiv.   

Intervjuer med boendestödjarna 
Resultatet från intervjuerna följer i stort den tematik som finns i studiens 
frågeställningar. Intervjuerna handlar om hur boendestödjarna upplevt arbetssättet 
IAVS, om de har använt IAVS och i så fall på vilket sätt, samt deras uppfattningar om 
hur det fungerat.  

Hur upplever boendestödjarna arbetssättet IAVS? 

Det finns betydande skillnader mellan boendestödjarna i de tre kommunerna när det 
gäller hur de upplever arbetssättet och dess användbarhet generellt. I Ale beskriver 
boendestödjarna att det finns inslag i IAVS som de använt sig av och som är 
användbara, men att det är sådant som man använde redan innan utbildningen. Det 
handlar om tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen mellan brukare och 
boendestödjare. Det handlar också om inslag som betonar vikten av struktur, att man 
tillsammans med brukaren gör upp en plan för hur boendestödet ska användas och 
att det sker en uppföljning. I viss mån nämns även övning och upprepning, men då 
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specifikt i arbetet tillsammans med brukare med intellektuella svårigheter. 
Boendestödjarnas uppfattning är alltså att det som var relevant i utbildningen var 
sådant som man redan kände till och använder som en självklar del i sin 
yrkesutövning. Ett citat från den första intervjun i Ale kan illustrera den här 
uppfattningen:  

Boendestödjare: De saker jag kan ta med mig (från utbildningen), det var sånt som jag 
måste veta för att ens få den här tjänsten. Det måste jag bara veta. Det behöver jag inte 
utbildning i.  

Intervjuaren: Exempelvis….? 

Boendestödjaren: Exempelvis det här att det där gör du och det här gör jag. Vid 
uppstartsmöten, så gör vi alltid. Det är A och O, att vi är tydliga med vad min roll är. 
För ofta vet inte personen vad boendestöd är. De får det ofta utifrån att någon annan 
har rekommenderat det här (insatsen) och så gör man en ansökan. Och så blir det så 
här att ”jag vet inte vad du kan hjälpa mig med”. Då blir det så här att ”vi kan väl ses så 
berättar jag” och då är det jag gör det här och det här är mitt ansvar och det här är ditt 
ansvar och som du säger, vi är jättetydliga med att det här är en grej jag gör tillfälligt. 
Det är inget jag kommer fortsätta med. Syftet är självständighet. Det kan bli lite 
konflikt kring det. Men det är väldigt noga med den tydligheten. Och målet är att vi 
ska fasa ut oss. Det tycker jag är en sån här grundpelare. 

Vissa inslag i arbetssättet uppfattades också som mindre relevanta eftersom de 
tycktes riktade till en brukargrupp som boendestödjarna inte arbetar med. Det 
handlar främst om det inlärningsorienterade perspektivet med övning och 
upprepning som centrala inslag. Detta uppfattades tillämpbart i arbetet med 
personer med mer omfattande intellektuella svårigheter än de brukare som 
boendestödjarna i Ale träffar. Ett specifikt inslag som boendestödjarna återkommer 
till i det här sammanhanget är inlärningsmomentet där boendestödjaren visar 
brukaren hur något kan göras på rätt sätt, sedan hur det kan göras på fel sätt, och så 
avslutas momentet med att visa det rätta igen. Det specifika moment som 
boendestödjarna reagerar på här är att visa ett felaktigt sätt. Det uppfattas 
förvirrande och boendestödjarna menar också att det står i strid mot utgångspunkten 
att fokusera på det som fungerar. 

Boendestödjarna i Ale lyfter också fram en viktig aspekt som saknas i IAVS, 
åtminstone så som de uppfattade arbetssättet utifrån utbildningen. Det handlar om 
relationen. En fungerande relation mellan boendestödjaren och brukaren beskrivs 
som en förutsättning för att insatsen ska fungera, men just den aspekten tas inte upp 
i arbetssättet, enligt boendestödjarna i Ale. Även här illustreras den uppfattningen 
med ett citat från första intervjun i Ale. 

Boendestödjare 1: …vi reagerade lite på det här med relationer. Man måste skapa 
relationer för att kunna göra nånting, för att de ska kunna ta emot. Får du ingen bra 
relation så….och det märker du rätt snabbt. Har du ingen relation så avbokar de.  

Boendestödjare 2: De vill inte ha insatsen om man inte klickar liksom.  

Intervjuaren: Vad tänker du då, du menar som en kontrast till det här arbetssättet? 
Vad var kärnan i det som lärdes ut på kursen - det var inte relation? 

Boendestödjare 1: Nej 
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Boendestödjare 3: Nej, så uppfattade jag det……. Och, ja det är som du säger…då 
tappar det….jag skulle inte komma nån vart om jag inte hade någon relation, med 
mina, och att de kände sig trygga med att jag kom dit. Det…nej, det skulle inte funka. 

Det samlade intrycket från Ale är då att boendestödjarna upplever att det finns flera 
delar i IAVS som är användbara, men att det handlar om delar som de använde sig av 
redan innan utbildningen. Det är också delar som boendestödjarna uppfattar som 
självklara i en deras yrkesutövning. Boendestödjarna uppfattar därmed inte att 
arbetssättet IAVS medfört något nytt eller att de tillämpat just IAVS på något uttalat 
sätt.  

Även i Lerum beskriver boendestödjarna att IAVS inte upplevs ha inneburit något 
helt nytt, utan mer ett förtydligande av ett arbetssätt man redan använde. Men i 
Lerum menar boendestödjarna att förtydligandet innebär en betydande skillnad. De 
ger också uttryck för att IAVS ger ett stöd i yrkesutövningen. En av boendestödjarna 
uttrycker det så här: 

Alltså, det blir ju lite som repetition, kan man säga. För mycket är ju sånt som man 
ändå har i ryggsäcken, så som man arbetat, men att man kanske plockar fram den här 
extra skruvmejseln som ger lite vassare …..allting utvecklas ju liksom till det 
bättre….kanske just att tydlighet, inte krångla till det. 

Boendestödjarna ger sedan flera exempel på hur de använt arbetssättet. En av dem 
skrev en genomförandeplan med stöd av IAVS under utbildningstiden, vilket 
uppfattas ha varit hjälpsamt. Att berömma och bekräfta är ett annat inslag som 
uppfattas som verkningsfullt. Boendestödjaren menar att den brukare hen valt att 
fokusera på i studien har gjort stora framsteg på så sätt att hen numera alltid har en 
plan när boendestödjaren kommer. Det kan till och med vara så att brukaren på egen 
hand har satt i gång den planerade aktiviteten innan boendestödjaren kommer. Så 
var det inte tidigare. Tidigare blev det också oftare avvikelser från uppdraget så att 
boendestödjaren fick ”hämta tillbaka” brukaren. Men boendestödjaren betonar också 
att det skett andra förändringar i brukarens liv som förmodligen bidragit till den 
positiva utvecklingen. Exempelvis har brukaren fått medicin mot sin ADHD. Att 
urskilja vad som haft vilken effekt är svårt, men boendestödjaren bedömer att den 
ökade tydligheten och strukturen i den nya genomförandeplanen har varit 
betydelsefull. 

Den andra boendestödjaren i Lerum beskriver att IAVS bidragit till att hen ändrat sitt 
förhållningssätt som helhet, med inriktning mot ökad tydlighet och struktur i arbetet. 
Ett konkret exempel är att boendestödjaren tydligare gick igenom syfte och 
rollfördelning inför ett möte med brukaren, boendestödjaren och en handläggare 
inom socialtjänsten. I likhet med sin kollega beskriver boendestödjaren att hen blivit 
mer observant på att hålla sig till det som står i uppdraget och att ”hämta tillbaka” 
brukaren om hen avviker från uppdraget eller den plan som finns för den aktuella 
träffen. 

På samma sätt som i Lerum beskriver boendestödjaren i Kinda att mycket av det som 
IAVS bygger på är arbetssätt som hen använt tidigare, exempelvis att stegvis visa hur 
uppgifter kan utföras, bryta ned färdigheter i mindre delmoment, att berömma och 
bekräfta. Men utbildningen har medfört att vissa inslag har förstärkts. Det som 
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tydligast lyfts fram, och som boendestödjaren menar är både verkningsfullt och 
enkelt att använda, är att berömma och bekräfta. Boendestödjaren i Kinda har också 
prövat flera av de verktyg som ingår i IAVS, exempelvis veckoschema, checklistor och 
rollspel. Men i likhet med boendestödjarna i Ale uppfattar boendestödjaren i Kinda 
att vikten av att skapa relation för att kunna arbeta tillsammans med brukaren är 
något som saknas i arbetssättet - åtminstone så som det förmedlades i utbildningen. 

Hur har tillämpningen av IAVS fungerat? 
Som beskrivs ovan skiljer sig tillämpningen åt mellan boendestödjarna i studien. 
Skiljelinjen går inte primärt mellan boendestödjare som arbetar med olika 
brukargrupper, utan snarare mellan boendestödjare i olika kommuner. I Ale menar 
boendestödjarna att de inte har tillämpat IAVS på något tydligt sätt. Beskrivningen av 
hur tillämpningen har fungerat baseras därför på intervjuer med boendestödjarna i 
Lerum och Kinda. 

Boendestödjarna i Lerum menar att tillämpningen av IAVS fungerat väl, men de har 
inte använt det stödmaterial, checklistor och liknande som presenterades under 
utbildningen. Den nytta som boendestödjarna framhåller är att arbetssättet ger stöd i 
att kommunicera och att hålla fast vid tydlighet i vem som gör vad, att det är 
brukaren och inte boendestödjaren som är ”utförare”. Upplevelsen är också att IAVS 
bidrar till ökad uppmärksamhet på att man inte ska ta något för givet. En av 
boendestödjarna uttrycker det som att det har öppnat upp ögonen för att se vilka 
funktioner som inte finns – att man inte kan utgå ifrån att brukarna kan saker som 
kan tyckas självklara, exempelvis knyta skorna eller städa toaletten. 

En annan aspekt som boendestödjarna i Lerum nämner är att de blivit stärkta i syftet 
och strukturen kring besöken, samt i rollfördelningen. Ett exempel som ges är att 
man blivit bättre på att avsluta besöket när det som planerats är genomfört och inte 
”sitta av” resterande tid bara för att den är schemalagd. Ett annat exempel där syfte 
och struktur kring mötet varit till hjälp är när brukarna vill fokusera på ”pratet” på 
bekostnad av ”görandet”. I intervjun med Lerum beskriver en av boendestödjarna det 
så här: 

 …det är liksom inte det sociala vi ska vara till för. Då avslutar jag tidigare så att det 
inte glider i väg. Kanske inte håller den här femtio minuters pratstunden, utan kanske 
en kvart, men det funkar ändå liksom. Har lättare att säga att den här biten pratar vi 
och sen gör vi detta. Och vill inte du det då är det tack och hej. 

Boendestödjaren i Kinda är den person som tydligast använt sig av stödmaterial 
såsom veckoschema och checklistor. Erfarenheten är att tillämpningen inte varit helt 
enkel eftersom brukaren på olika sätt uttryckt motstånd. Efter hand har 
boendestödjaren också slutat använda stödmaterialet. De exempel på motstånd som 
boendestödjaren beskriver är att brukaren inte velat ta till sig det veckoschema som 
hen använt för att tydliggöra vilka aktiviteter som planerats in respektive dag. På 
liknande sätt har brukaren visat på motstånd mot checklistor. Boendestödjaren 
berättar om ett tillfälle då brukarens frys skulle frostas av. Boendestödjaren försökte 
använda en checklista för att gå igenom sysslan, men brukaren skakade på huvudet, 
gick därifrån och började med ”görandet”. 
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Boendestödjaren i Kinda resonerar en del kring vad motståndet kan bottna i. 
Uppfattningen är att det hos den aktuella brukaren, men även hos denna 
brukargrupp som helhet, det vill säga personer med intellektuella svårigheter, finns 
en tveksamhet inför alla typer av hjälpmedel som avser att underlätta inlärning eller 
att hantera de svårigheter som boendestödet är inriktat mot. Boendestödjaren 
uppfattar att tveksamheten är ett sätt att distansera sig från att vara annorlunda, att 
vara en person med funktionsnedsättning. Boendestödjaren har under studiens gång 
försökt hitta strategier för att normalisera stödmaterialet, eftersom hen uppfattar att 
det finns delar som skulle kunna vara hjälpsamma. Normaliserandet innebär 
exempelvis att prata om checklistan som något neutralt, något som vem som helst 
kan ha användning för, eller att lämna kvar en ifylld lista som brukaren själv kan 
använda för att utföra aktiviteter på egen hand. Boendestödjaren har även använt sig 
själv som exempel i dialogen med brukaren och berättat att hen använder liknande 
strategier i sin vardag. Boendestödjaren berättar att hen exempelvis kan säga till 
brukaren att: 

 Jag har liksom försökt att hemma, ja jag brukar ha uppspecat att tisdagar då 
dammsuger jag för då vet jag att det inte är något speciellt. Jag tittar på tv. Har du 
någon speciell dag då det skulle passa att du gör det här? 

Boendestödjaren upplever också att det varit svårt att tillämpa rollspel genom att 
först visa hur en syssla kan utföras för att därefter låta brukaren genomföra på egen 
hand. Boendestödjaren tar upp en situation då brukaren skulle putsa fönster. 
Boendestödjaren putsade ett fönster först och brukaren skulle sedan putsa nästa. 
Men situationen blev inte optimal. Brukaren blev irriterad och sa ”jaha, har du betalt 
för att stå här?”. Boendestödjaren uppfattar att brukaren generellt är obekväm med 
att boendestödjaren står bredvid och tittar på när brukaren gör en uppgift. Det känns 
naturligare om det blir en mer jämbördig situation där man hjälps åt, eller att 
boendestödjaren gör något annat under tiden. Den här typen av situationer är svåra, 
menar boendestödjaren. Tanken är att brukaren ska gå mot ökad självständighet och 
stegvis klara att utföra uppgifterna på egen hand. Rollspel skulle kunna vara en 
metod för att gå i den riktningen, men samtidigt blir det inte en konstruktiv och 
lärande situation om brukaren är irriterad och har en negativ känsla när 
boendestödjaren står bredvid och tittar på. 

Ett par inslag i IAVS har emellertid fungerat väl. Det handlar dels om att berömma 
och bekräfta. Som ett resultat av utbildningen försöker boendestödjaren nu hitta 
minst en sak att ge beröm för vid varje träff med den utvalde brukaren. Ett annat 
inslag är att jobba stegvis mot ökad självständighet i specifika uppgifter. Det konkreta 
exempel som illustrerar detta är hur boendestödjaren stöttat brukaren i att 
självständigt sköta tvätten. För att brukaren skulle komma ihåg när tvätten skulle 
hängas upp och hämtas användes alarm på mobilen med påminnelse efter tio 
minuter. Första tiden var boendestödjaren också med vid alla moment (plocka i tvätt, 
hänga upp, hämta). Nästa steg var att skicka sms för att kolla om brukaren hade gjort 
varje delmoment för att till slut inte skicka några sms. Detta fungerade väl och är ett 
tydligt exempel på hur brukaren och boendestödjaren arbetade tillsammans för att 
uppnå självständighet. Processen tog cirka sex månader. 
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Hur fungerar arbetssättet för olika brukargrupper? 
Boendestödjarna i studien har fått relatera sina erfarenheter av IAVS till en av sina 
brukare och var och en har fått välja brukare med en viss huvudsaklig svårighet för 
att studien ska täcka in så många brukargrupper som möjligt. Erfarenheterna av 
arbetssättets användbarhet skiljer sig åt mellan boendestödjarna, men det går inte att 
på något entydigt sätt säga att det handlar om vilka svårigheter brukarna har. Det 
främsta skälet är att underlaget för en sådan bedömning är begränsat – det är bara en 
handfull boendestödjare som ingår i studien. Alla boendestödjare träffar inte heller 
flera brukargrupper och kan därmed inte gör någon bedömning av eventuella 
skillnader i arbetssättets användbarhet mellan dem. En aspekt som utifrån 
underlaget verkar ha betydelse är hur verksamheterna är organiserade. Den 
bedömningen baseras på att det finns tydliga skiljelinjer i uppfattningar mellan 
boendestödjarna i Ale å enda sidan, och i Lerum och Kinda å den andra, och att det 
finns organisatoriska faktorer som följer denna skiljelinje.   

I Ale är boendestödjarna indelade i grupper baserade på brukarnas huvudsakliga 
svårigheter. Det innebär att varje boendestödjare primärt träffar brukare med 
liknande svårigheter som exempelvis beroendeproblematik, eller psykisk ohälsa, eller 
intellektuella svårigheter. Den uppfattning som förmedlas i intervjuerna med 
boendestödjarna är att IAVS är mest tillämpbart i arbetet tillsammans med brukare 
med intellektuella svårigheter, men framför allt brukare med mer omfattande 
intellektuella svårigheter – en brukargrupp som boendestödjarna i Ale inte träffar. 
När boendestödjarna försöker sätta ord på vad som särskiljer deras brukargrupper 
från personer för vilka IAVS är ett användbart arbetssätt används begreppet 
”högfungerande”. När de ombeds precisera vad detta innebär ges förklaringar som 
handlar om att behovet av stöd inte primärt handlar om att sköta en bostad eller sin 
personliga hygien, utan snarare sociala eller hälsorelaterade problem. Ett citat från 
den andra intervjun i Ale belyser boendestödjarnas uppfattning. Här berättar 
boendestödjaren inte specifikt utifrån den brukare som hen valt ut för studien, utan 
mer allmänt utifrån den brukargrupp hen arbetar med (personer med psykisk 
ohälsa). Exempel på de svårigheter som brukargruppen omfattas av är social fobi, 
ätstörningar, psykos, depression och schizofreni. Behovet av stöd beskriver 
boendestödjaren så här:  

Och där är det ju att ta sig till sjukvården, gå på sina behandlingar, KBT kanske. 
Hämta injektionsspruta på apoteket innan du ska få din psykosmedicinering en gång i 
månaden. Eh….tidiga varningstecken om du är självmords…suicidal, att man liksom 
hela tiden stämmer av. Där är det jätteviktigt att om det är nån avbokning så måste vi 
liksom så här att….alltså, vi kan ju inte förhindra ett självmord, det är ju psykiatrin 
som man måste in på, men att man gör det man kan, checkar av om det är nåt som 
hänt. ”Mår du sämre?”. Alltså…Tågträning och social fobi, som du säger, det har vi 
haft många. Vi har suttit på det här tåget fram och tillbaka många gånger. För att 
kunna leva självständigt. 

Utifrån uppfattningen om att IAVS primärt är relevant i arbetet med brukare som 
inte klarar att sköta en egen bostad och den personliga hygienen, menar 
boendestödjarna i Ale att den personalgrupp som skulle ha bäst nytta av IAVS är 
personal som arbetar med stöd till brukare med mer omfattande intellektuella 
svårigheter och som bor i bostäder med särskild service. 
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I Lerum finns ingen indelning i olika brukargrupper, utan boendestödjarna träffar 
brukare med olika svårigheter. I Lerum uppfattas IAVS som tillämpbart för alla 
brukargrupper, men att boendestödjaren måste göra en anpassning i varje enskilt 
fall. Boendestödjarna säger också att det kan vara svårt att hålla sig strikt till 
arbetssättet från första dagen, eftersom man först måste lära känna brukaren. Men 
det går att sätta en grund från början och sedan känna av vilken anpassning som 
behöver göras i det enskilda fallet. En av boendestödjarna beskriver det som att hen 
måste göra en individuell ”tvist” i mötet med varje brukare:  

Nej, men det är klart att den (IAVS) går att använda på vem som jag än möter…. Men 
det är bara att man måste göra tvisten rätt på den man möter. Och det är mitt jobb att 
se vilken tvist jag behöver göra för den. Och det kan vara svårt att gå in och starta dag 
ett med den här, för jag måste känna av. Man kan ju börja sätta grunden efter den, 
men sedan måste vi känna av vilken tvist vi använder oss av här.  

I Kinda finns inte heller någon specialisering - boendestödjarna träffar olika 
brukargrupper. I likhet med boendestödjarna i Lerum uppfattas också IAVS 
tillämpbart i arbetet tillsammans med alla brukare, oavsett svårigheter, men att det 
krävs en individuell anpassning. Det finns emellertid ett par brukargrupper där 
boendestödjaren i Kinda menar att arbetssättet inte fungerar. Det handlar dels om 
personer som haft boendestöd under mycket lång tid, företrädesvis äldre personer 
som efter psykiatrireformen fick eget boende. Där handlar boendestödet främst om 
socialt stöd, som att sitta ned och prata, att vara ett sällskap. En annan brukargrupp 
som nämns är personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Det är 
personer med en relativt väl fungerande vardag, de klarar att sköta sitt hem och har 
inte några konkreta mål i förhållande till insatsen boendestöd. På frågan varför de då 
har boendestöd svarar boendestödjaren att handläggarna på ekonomiskt bistånd 
använder insatsen som hållhake. Brukarna ska ta emot boendestöd som insats för att 
få sitt försörjningsstöd – detta trots att brukaren redan deltar i en 
arbetsmarknadsinsats som villkor för försörjningsstödet.  

Att IAVS sannolikt är lättare att introducera i nya ärenden är också något som lyfts 
fram, både i Lerum och i Kinda, och det gäller oavsett brukargrupp. Den generella 
uppfattningen är att det är svårare att implementera nya arbetssätt tillsammans med 
en brukare som man redan träffat en tid och vissa förhållningssätt och rutiner har 
satt sig.  

Den sammantagna bilden av de intervjuade boendestödjarnas uppfattningar om 
arbetssättet ligger i linje med resultatet från utvärderingen av utbildningen, det vill 
säga att uppfattningarna går isär. Intervjumaterialet väcker många frågor om vad 
skillnaderna bottnar i och vi kommer återkomma till dessa frågor i rapportens 
avslutande avsnittet. Betydelsen av organisatoriska aspekter är en tanke vi redan 
varit inne på. Under studiens gång blev denna fråga alltmer angelägen att titta 
närmare på och av det skälet togs initiativet att genomföra en gruppintervju med 
chefer.  
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Intervju med tre enhetschefer 
De frågor som intervjun med chefer avsåg att belysa var verksamheternas 
organisering, exempelvis om personalgrupperna arbetar med blandade eller specifika 
målgrupper. När det gäller utbildningen och arbetssättet IAVS var tanken att 
undersöka skälet till att cheferna valde att anmäla sina medarbetare till utbildningen. 
Vi ville också ställa frågor om hur man arbetat med implementeringen av 
arbetssättet. Ambitionen var att genomföra intervjuer med de chefer vars 
boendestödjare ingick i studien. Men av skäl som redovisas i metodavsnittet var detta 
inte möjligt. Av de tre enhetscheferna som slutligen medverkade i intervjun var det 
bara en vars medarbetare även deltagit i intervjustudien. Det visade sig också att 
arbetssättet IAVS ännu inte hade implementerats i två av de verksamheter som 
representerades i intervjun. Underlaget för att säga något om organisatoriska 
faktorer eller implementeringsstrategier är därmed mycket begränsat och vi får helt 
enkelt skicka dessa frågor vidare till kommande studier om IAVS.  

Vad man kan säga utifrån intervjun är att de tre cheferna ger uttryck för likartade 
förväntningar på IAVS. Det handlar om att arbetssättet ska ge mer struktur i arbetet, 
en tydlighet kring vad brukare kan förvänta sig av stödet. De två chefer som ansvarar 
för verksamheter där arbetssättet inte har implementerats uppfattar att det finns en 
stor potential i IAVS när det gäller att strukturera arbetet tillsammans med brukarna.  

I den kommun som kommit i gång med implementeringen är chefens uppfattning att 
utbildningen uppfyllt förväntningarna. Chefens menar att utbildningen bidragit med 
nya insikter och kunskaper om målgruppen och nämner specifikt kunskap om hur 
hjärnan fungerar vid nedsatt kognitiv förmåga. När det gäller implementeringen är 
uppfattningen att relativt nya medarbetare har haft lättare att ta till sig arbetssättet 
jämfört med de som arbetat längre. Att medarbetare med olika lång erfarenhet i yrket 
visat sig olika benägna att ta till sig IAVS uppfattas emellertid inte som något 
specifikt för just IAVS, utan är en mer generell skillnad där de som arbetat länge 
tenderar att vara mer tveksamma till nyheter och förändringar överlag. En liknande 
skiljelinje går mellan ”nya” och ”gamla” brukare där chefen uppfattar att det varit 
enklare att tillämpa arbetssättet i nya ärenden där man kan ta avstamp i IAVS redan 
från start. Att bryta mönster och introducera nya arbetssätt i arbetet tillsammans 
med ”gamla” brukare verkar vara svårare. 

Vi har nu kommit fram till rapportens sista avsnitt. Här sammanfattar vi studiens 
resultat och diskuterar vilka slutsatser som kan dras. 
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Slutsatser och reflektioner 
Studien om arbetssättet IAVS omfattar två delstudier med följande frågeställningar: 

Delstudie 1 
I delstudie 1 kan vi konstatera att det är sparsamt med forskning om såväl 
boendestöd som insats och de arbetssätt och metoder som är vanligt förekommande i 
yrkesutövningen.   

När det gäller de sex metoder som redovisas i kunskapssammanställningen är 
slutsatsen att det finns visst stöd i forskningen, men att det saknas forskning i den 
svenska kontexten. Generellt saknas effektstudier och särskilt nyare sådana.  

Vad som är framgångsrikt för en fungerande insats, och vad som kan vara 
problematiskt, är vanliga utgångspunkter i forskning om insatsen boendestöd. 
Slutsatsen är att ett framgångsrikt boendestöd innebär en balansakt för att hamna 
”rätt” i avvägningen mellan centrala inslag som till viss del står i motsats till 
varandra. Det gäller exempelvis avvägningen mellan ”pratandet” och ”görandet” 
(exempelvis Topor 2014; Andersson & Gustafsson, 2019), samt avvägningen mellan 
tydlighet och struktur å ena sidan, och flexibilitet å den andra (exempelvis Ljungberg 
med flera, 2017). En angränsande avvägning handlar om boendestödjarens uppgift 
att pusha brukaren mot självständighet genom att ”göra med” brukaren och inte 
”göra åt” (ibid.). Relationens betydelse framhålls i bemärkelsen att det måste finnas 
tillit och en god personkemi för att insatsen ska fungera (Socialstyrelsen, 2010; 
Ljungberg med flera, 2017). Ett övergripande problem som lyfts fram är att insatsen 
är otydligt definierad (Lund och Klockmo, 2019). Eftersom insatsen är otydligt 
definierad kan också biståndsbesluten vara diffusa och det kan vara stora skillnader 
mellan olika handläggares beslut (Ljungberg med flera, 2017).  

  

Delstudie 1 

• Hur ser forskningsläget ut när det gäller insatsen boendestöd? 

• Vilka arbetssätt och metoder är vanligt förekommande i boendestödjarnas 
yrkesutövning? Vad säger befintlig forskning om dessa arbetssätt och 
metoder? 
 

Delstudie 2 

• Hur fungerar tillämpningen av IAVS i praktiken?  
– Ger IAVS stöd i boendestödjarnas yrkesutövning? På vilket sätt? 
– Ger IAVS nya förståelser för målgruppens svårigheter? På vilket sätt? 
– Hur fungerar IAVS i relation till den breddade målgruppen 

(inkluderingen av samsjuklighet)? 
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Delstudie 2 
Resultatet från intervjuerna med boendestödjarna ligger i linje med befintlig 
forskning. Boendestödjarna ger en rad exempel på hur olika avvägningar är centrala i 
deras yrkesutövning. Det finns också exempel på hur IAVS kan vara ett stöd för att 
hantera avvägningarna. I Lerum lyfter boendestödjarna exempelvis fram betydelsen 
av IAVS i avvägningen mellan ”pratandet” och ”görandet”. Här har IAVS varit 
hjälpsamt i att sätta en gräns så att ”pratande” inte tar överhanden. Även i 
avvägningen mellan tydlighet och struktur kontra flexibilitet har IAVS underlättat för 
boendestödjarna att hålla sig inom uppdragets ramar. 

I delstudie 2 undersöks tillämpningen av IAVS utifrån sex boendestödjares 
erfarenheter. Det är ett begränsat underlag och det visar sig också att tillämpningen 
inte varit så systematisk som förväntat. Trots det bidrar studien med en hel del 
intressanta resultat. 

Ger IAVS stöd i boendestödjarnas yrkesutövning? På vilket sätt? 
Den gemensamma uppfattningen bland boendestödjarna är att mycket i arbetssättet 
var sådant som man redan kände till och använde som en självklar del i sin 
yrkesutövning. Men trots detta går uppfattningarna om nyttan med arbetssättet isär. 

I Ale är uppfattningen att arbetssättet inte tillfört något nytt och därmed inte stärkt 
boendestödjarna i deras yrkesutövning. I både Lerum och Kinda framträder en annan 
bild. Trots att IAVS inte bidrar med något helt nytt uppfattar boendestödjarna att 
arbetssättet ger dem stöd i yrkesutövningen. En gemensam uppfattning är att 
tydligheten i rollfördelningen mellan dem själva och brukaren är en betydelsefull del. 
En annan gemensam uppfattning är att värdet av att berömma och bekräfta brukaren 
har tydliggjorts genom IAVS. I övrigt betonar boendestödjarna i de två kommunerna 
olika delar. I Lerum framhålls genomgående tydlighet och struktur. Det har varit 
hjälpsamt både när det gäller mer praktiska arbetsuppgifter, exempelvis i 
formuleringen av en genomförandeplan, och som ett förhållningssätt när det gäller 
att tillsammans med brukaren hålla sig inom ramarna för uppdraget. I det senare 
fallet menar boendestödjarna att de fått stöd i att hålla en struktur i själva besöket 
hos brukaren, då risken är att “pratandet” tar överhanden på bekostnad av 
“görandet”. I Kinda är det mer fokus på några av de konkreta verktyg som 
presenterades under utbildningen, exempelvis checklistor och rollspel. Erfarenheten 
är emellertid dubbelbottnad på så sätt att tillämpningen möttes av ett ifrågasättande 
från brukaren, samtidigt som boendestödjaren uppfattar att verktygen skulle kunna 
bidra till ökad självständighet. Boendestödjaren funderar över hur dessa verktyg kan 
anpassa och introduceras för att brukaren ska uppfatta det hjälpsamma i dem. 

Ger IAVS nya förståelser för målgruppens svårigheter? På vilket 
sätt? 
I materialet framträder ett par uttalanden som pekar i riktningen åt att IAVS ger 
boendestödjarna nya förståelser för målgruppens svårigheter. Det är dels reflektioner 
som boendestödjarna i Lerum och Kinda gör, men också reflektioner som 
framkommer i intervjun med cheferna. Boendestödjarna nämner att utbildningen 
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fått dem att reflektera över vikten av att inte ta något för givet. De syftar då på att det 
inte är givet att alla brukare har kunskap om hur en toalett ska städas eller kan knyta 
ett par skor. I intervjun med chefer säger den chef som arbetat med 
implementeringen av IAVS att utbildningen bidragit med nya insikter och kunskaper 
om målgruppen. Kunskap om hur hjärnan fungerar vid nedsatt kognitiv förmåga är 
ett exempel som lyfts fram. 

Hur fungerar IAVS i relation till den breddade målgruppen 
(inkluderingen av samsjuklighet)? 
När det gäller frågan om hur IAVS fungerar i relation till den breddade målgruppen 
är det särskilt viktigt att betona det begränsade underlag som studien bygger på. 
Boendestödjarna i studien har gjort noteringar och reflekterat över arbetssättet 
utifrån en enda brukare. Valet av brukare baserades på ambitionen att få med en så 
bred representation som möjligt av huvudsakliga svårigheter. Studien är därmed 
baserad på sex brukare varav två har intellektuella funktionsnedsättningar som 
huvudsaklig svårighet, en omfattas primärt av missbruksproblematik, en av psykisk 
ohälsa, en av ADHD/ADD och en av autism. Av boendestödjarnas beskrivningar 
framgår att alla brukare omfattas av någon form av samsjuklighet, även om den inte 
är diagnosticerad i samtliga fall. I ett par fall förekommer missbruksproblematik som 
sekundär svårighet, i andra fall handlar det om psykisk ohälsa. Boendestödjarnas 
uppfattningar om arbetssättets tillämpbarhet skiljer sig åt, men på ett sätt som gör att 
det inte går att säga något substantiellt om hur IAVS fungerar för olika 
brukargrupper. Skillnaderna i uppfattningar är tydligt knutna till vilken kommun 
som boendestödjarna arbetar i. Det väcker frågor kring betydelsen av den lokala 
arbetsplatsens organisering. Här visar också utvärderingen av utbildningen att det 
finns skillnader på så sätt att boendestödjarna i Ale i huvudsak arbetar med en 
brukargrupp, medan boendestödjarna i Lerum och Kinda arbetar med flera 
brukargrupper. De kommunbaserade skillnaderna väcker också frågor om hur 
arbetssättet har kommunicerats och implementerats i de olika kommunerna, men vi 
har inte underlag för att svara på den frågan, eftersom alla berörda chefer inte kunde 
medverka i studien. 

Med det sagt menar boendestödjarna i Lerum att IAVS är användbart i arbetet 
tillsammans med alla brukargrupper. Eftersom boendestödjarna i Lerum träffar flera 
brukargrupper kan de också relatera till brukare med olika svårigheter, även om 
ADHD och autism är de svårigheter som är specifikt representerade i studien. Men 
boendestödjarna säger också att det alltid krävs en individuell anpassning, vilket inte 
bara gäller i tillämpningen av IAVS, utan i arbetet tillsammans med brukarna 
generellt. Boendestödjarna i Ale ger istället uttryck för att IAVS har ett begränsat 
användningsområde, åtminstone för erfarna boendestödjare. Uppfattningen är att 
arbetssättet primärt är användbart i arbetet tillsammans med brukare som har 
omfattande intellektuella svårigheter. Boendestödjaren i Kinda ger uttryck för en 
slags mellanposition. Arbetssättet uppfattas som generellt användbart, men med 
undantag för vissa brukargrupper. Undantaget är väldigt specifikt och rör 
företrädesvis äldre personer som efter psykiatrireformen fick eget boende. Det är en 
grupp som utifrån den åldersfördelning i brukargruppen som den inledande 
kartläggningen visar tycks klart begränsad. Det handlar också om personer med 
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ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och där handläggarna på ekonomiskt 
bistånd använder insatsen som villkor för att brukarna ska få sitt försörjningsstöd. 
Det senare fallet är en företeelse som är intressant, inte enbart för att IAVS inte 
uppfattas vara relevant för den gruppen, utan även för att villkorandet synliggör en 
övergripande problematik med insatsen boendestöd som också tidigare forskning 
pekar på. Det handlar om att boendestöd är en otydligt definierad insats (Lund och 
Klockmo, 2019). Eftersom insatsen är otydligt definierad kan också biståndsbesluten 
vara diffusa och det kan vara stora skillnader mellan olika handläggares beslut 
(Ljungberg med flera, 2017). I den här studien har vi inte tittat närmare på hur 
biståndsbesluten är formulerade, men med tanke på spännvidden i yrkesutövningen 
finns det anledning att tro att det finns en spännvidd även när det gäller 
biståndsbesluten. 

Avslutande reflektioner 
Som vi redan varit inne på är det här en studie av begränsad omfattning. Det är också 
den första studien om arbetssättet IAVS. Det går därmed inte att dra några säkra 
slutsatser kring om IAVS är ett arbetssätt som ger stöd i boendestödjarnas 
yrkesutövning. Som så ofta när det gäller arbetssätt och metoder inom socialtjänstens 
område är en central slutsats att det behövs mer forskning, inte minst effektstudier 
och framför allt forskning som inkluderar ett brukarperspektiv. Men det är inte bara 
forskning och vetenskaplig ”kunskapsproduktion” som behövs. Det behövs även lokal 
”kunskapsproduktion” på så sätt att verksamheterna testar och utvärderar nya 
arbetssätt som en del av det ordinarie kvalitetsarbetet. En reflektion i det 
sammanhanget är att IAVS funnits i flera år och tillämpats i vissa delar av landet utan 
att ha prövats och utvärderats, åtminstone har vi inte hittat någon dokumentation 
som visar på sådana initiativ. Det är bekymmersamt, men desto viktigare att ta det 
första steg mot ökad kunskap som den här studien innebär. 

De slutsatser som vi väljer att lyfta fram är att IAVS är ett arbetssätt med potential att 
ge stöd i boendestödjares yrkesutövning, oavsett brukarnas svårigheter. Så som 
arbetssättet presenteras i nuvarande utbildning kan IAVS emellertid uppfattas som 
alltför grundläggande och primärt inriktad mot brukare med omfattande 
intellektuella svårigheter. Vår bedömning är att om arbetssättets potential ska 
uppfattas och realiseras av en bred grupp boendestödjare – såväl de med lång som 
kort erfarenhet av yrket, och såväl de som arbetar med specifika som blandade 
brukargrupper – behövs en översyn och en anpassning av utbildningen. Vi bedömer 
också att arbetssättet behöver utvärderas mer grundligt innan det lanseras på bred 
front, inte minst utifrån ett brukarperspektiv.  
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Bilaga 1. Inledande kartläggning av 
kursdeltagare 
Syftet med den inledande kartläggningen är att ge en övergripande bild av 
kursdeltagarna och deras brukare. Kartläggningen genomfördes via en webbenkät 
riktad till kursdeltagarna i början av utbildningen. I enkäten ställs frågor om 
kursdeltagarnas utbildning, kunskaper och arbetsvillkor. En del frågor handlar också 
om de brukare de arbetar med. Alla frekvenstabeller och diagram i redovisningen 
anges i antal. 

Del 1. Om kursdeltagarna 
Enkäten besvarades av 37 kursdeltagare, varav 26 från Göteborgsregionen och nio 
från Östergötland. De verksamheter som kursdeltagarna från Göteborgsregionen 
arbetade inom finns i Ale, Göteborg, Kungsbacka och Lerum. Kursdeltagarna från 
Östergötland arbetade i Kinda, Markaryd och Motala. 

Tabell 1. Kursdeltagare per kommun 

Kommun Antal deltagare 

Ale 14 

Lerum 16 

Göteborg 2 

Kungsbacka 4 

Motala 1 

Kinda 4 

Markaryd 2 

Linköping 1 
 

Yrkestitel 
Utbildningen riktades till en bred grupp av funktioner inom olika verksamheter 
såsom öppenvård, LSS-verksamhet, personlig assistans, boendestöd och 
socialpsykiatri. I inbjudan till kursen står att utbildningen passar alla som arbetar 
inom yrken som omfattar arbete med vuxna som har kognitiva svårigheter (som 
autism, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik) och som 
stödjer personer som önskar förbättra sin allmänna dagliga livsföring. 

I kartläggningen ställs en öppen fråga om kursdeltagarnas yrkestitel. Boendestödjare 
är det absolut vanligaste svaret (29 personer). Två personer uppger yrkestiteln 
skötare. Övriga sex kursdeltagare uppger följande yrkestitlar: behandlingsassistent, 
boendepedagog, familjebehandlare, metodutvecklare, metodstödjare och 
stödpedagog. 
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Diagram 1. Yrkestitel 

 
Svarsfrekvens: 37/37 

 

Antal år i yrke 
En betydande andel kursdeltagare uppger att de har arbetat ganska länge i yrket. I 
diagrammet nedan ser vi att 28 personer hade arbetet tre år eller längre i yrket, varav 
20 personer hade arbetat minst sex år. Nio personer hade arbetet två år eller kortare 
tid i yrket. 

Diagram 2. Antal år i yrket 

Svarsfrekvens: 37/37 
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Utbildningsbakgrund 
I enkäten ställdes en fråga om kursdeltagarnas utbildningsbakgrund. Enligt 
Socialstyrelsens kunskapsguide har många boendestödjare en utbildning inom vård- 
och omsorg på gymnasienivå, men även högskoleutbildning som socionom eller 
beteendevetare har blivit allt vanligare bland boendestödjare. Det visar sig att 
kursdeltagarnas utbildningsbakgrund stämmer väl överens med denna bild. 

Undersköterska är den vanligaste utbildningen i gruppen (13 personer). 
Socialpedagog uppges av fyra personer, tre har en socionomutbildning, två är 
behandlingsassistenter och en person är beteendevetare. Det är en betydande andel 
(14 personer) som valt svarsalternativet Övrigt. Tolv av dessa har preciserat vilken 
utbildning det handlar om och här uppges skötare i fyra fall, med eller utan närmare 
precisering (skötare, mentalskötare, respektive skötare i psykiatrisk vård). 
Behandlingspedagog uppges i två fall. Resterande utbildningar som uppges är coach, 
stödpedagog, högskolestudier i folkhälsa, handledare i socialpsykiatri, pedagogisk 
vägledare inom funktionshinder, samt barnskötare. 

Tabell 2. Utbildningsbakgrund 

Kommun Antal  

Socialpedagog 4 

Socionom 3 

Beteendevetare 1 

Behandlingsassistent 2 

Undersköterska 13 

Övrigt 14 

Svarsfrekvens: 37/37 
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Del 2. Om arbetets villkor och praktik 
 
Antal brukare 
Antalet brukare som respondenterna träffar varierar mellan en och 30 personer. 
Vanligast är att träffa 11–20 brukare. Det gäller för 19 av de 34 personer som svarat 
på frågan. 

Diagram 3. Antal brukare 

 

Svarsfrekvens 34/37 

Hur arbetssituationen ser ut för respondenterna är svårt att bedöma utifrån en fråga 
om antalet brukare. Brukarna skiljer sig sannolikt åt och har olika behov och får 
därmed också olika stöd när det gäller både omfattning och innehåll. För att få lite 
mer inblick i arbetssituationen ombads respondenterna att utgå från en av sina 
brukare och besvara ett par frågor utifrån boendestödet riktat till just den brukaren. 
Frågorna handlar om hur ofta boendestödjaren träffar brukaren (diagram 4) och var 
träffarna sker (diagram 5). Här får vi ett antal exempel på hur arbetet som 
boendestödjare kan se ut, snarare än en sammanfattande bild av helheten. När det 
gäller hur ofta träffarna sker är en till två gånger per vecka den vanligaste frekvensen 
(29 av de 35 personer som svarat på frågan uppger något av dessa alternativ). 

Diagram 4. Hur ofta träffar boendestödjarna sina brukare? 

 

Svarsfrekvens 35/37 
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En fråga ställdes också om var boendestödjaren och brukaren vanligtvis träffas. Att 
träffarna sker på plats i brukarens hem är det absolut vanligaste alternativet (25 av de 
35 personer uppger detta alternativ) 

Diagram 5. Var träffas ni? 

 

Svarsfrekvens 35/37 

Av de sex personer som svarat ”Annat” har fem preciserat var de träffar sin brukare. I 
fyra fall handlar det om att man ses på ett stödboende. I det femte fallet har 
respondenten uppgett ”kontor” som platsen för träffarna.  

 
Arbetsmetoder 
Vilka arbetsmetoder boendestödjarna använder i nuläget är en intressant fråga. 
Bakgrunden till att IAVS togs fram är en upplevd brist på adekvata metoder för 
boendestödjare som träffar brukare med samsjuklighet. Men det finns en del 
arbetssätt och metoder att tillgå, både generella och inriktade på enskilda svårigheter. 

Motiverande samtal (MI) är den absolut vanligaste metoden. 31 av de 36 
respondenter som besvarat frågan uppger att de arbetar med MI. Även Ett 
självständigt liv (ESL) och Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är relativt vanliga (17 
respektive 14 respondenter svarar att de använder dessa metoder). De som svarat 
”Annat” uppger salutogent förhållningssätt, respektive lågaffektivt bemötande. 

Diagram 6. Arbetssätt och metoder 

 
Svarsfrekvens 36/37 
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Kunskaper 
En fråga som knyter an till tillämpningen av olika metoder är kursdeltagarnas 
kunskap om teorier med relevans för arbetet som boendestödjare. Här handlar det 
inte om konkreta handgrepp, utan om mer generell kunskap som kan omsättas i 
förhållningssätt och liknande. Respondenterna fick skatta sin egen kunskapsnivå från 
mycket låg (1) till mycket hög (5) i förhållande till tre olika teorier. Svarsmönstren är 
relativt likartade med största andelen svar på nivå 3 och 4. 

Diagram 7. Självskattade kunskaper  

 

Svarsfrekvens 36/37 
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Del 3. Om brukarna 
En ambition med kartläggningen av kursdeltagarna var att även få en bild av 
brukarna. Med tanke på att vissa av kursdeltagarna träffade upp till 30 brukare var 
det inte möjligt att samla in information om samtliga, men för att få en ungefärlig 
uppfattning om brukargruppen ombads respondenterna att utgå från en specifik 
brukare som de själva fick välja och besvara frågorna baserat på den personen. De 
resultat som redovisas nedan är därmed inte självklart representativa för 
brukargruppen som helhet. 

Kön 
När det gäller brukarnas kön är fördelningen jämn med 16 män och 16 kvinnor. Tre 
respondenter har kryssat för svarsalternativet ”Övrigt” och här uppger två 
respondenter att de både träffar kvinnor och män, vilket sannolikt gäller för många 
av respondenterna. Den tredje respondenten uppger kvinnor, män, samt icke-binära 
personer.  Svarsfrekvensen på frågan om kön var 35 av 37. 

Ålder 
Åldersfördelningen bland de utvalda brukarna visas i diagrammet nedan. Majoriteten 
ligger i det mittersta åldersspannet. Det finns inga brukare som är äldre än 55 år, 
men urvalet är som sagt begränsat och det kan mycket väl finnas en betydande grupp 
äldre brukare bland dem som kursdeltagarna träffar i sitt arbete. 

Diagram 8. Brukarnas ålder 

 

Svarsfrekvens 36/37 

 
Brukarnas svårigheter 
I diagram 9 visas en bild av vilka huvudsakliga svårigheter brukargruppen omfattas 
av. Det ska återigen betonas att diagrammet är baserat på en brukare per respondent 
och det är inte alls säkert att det ger en rättvisande bild av hur fördelningen av 
huvudsakliga svårigheter ser ut i brukargruppen som helhet. Det svar som uppgetts 
under kategorin ”Annat” är Annat = borderline, självskada. 
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Diagram 9. Brukarnas svårigheter 

 
Svarsfrekvens 35/37 

 

Den kartläggande enkäten ger en hel del intressant information om kursdeltagarna 
och brukargruppen, men enkäten ger inte svar på vilka svårigheter som var och en av 
brukarna omfattas av. Det hade varit en intressant information rent allmänt, men 
också särskilt intressant för studien. 

Tanken var att i studien göra ett strategiskt urval av boendestödjare med ambitionen 
att täcka in en så bred brukargrupp som möjligt. Målet var att få med en brukare 
inom varje huvudsaklig svårighetskategori, men att det också skulle handla om 
samsjuklighet. Den inledande kartläggningen ger inte den typen av information och 
därför genomfördes ytterligare en enkät med detta specifika syfte (se bilaga 2). 
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Bilaga 2. Enkät för urval av 
kursdeltagare till studien 
Utbildningen i IAVS var indelad i två grupper. Enkäten för urval till studien riktades 
till den ena gruppen, och skälet var att ansvariga forskare hade varit med vid ett par 
utbildningstillfällen och ett handledningstillfälle i denna grupp. Därmed fanns 
sannolikt mer kunskap om studien och en större benägenhet att besvara enkäten i 
den gruppen. Gruppen omfattade 30 kursdeltagare och 16 av dem besvarade enkäten.  

Följande tre frågor ställdes: 

1. Hur många brukare träffar du? 

2. Hur många av dessa träffar du minst en gång per? (om svaret är ingen 
behöver du inte svara på fråga 3) 

3. Vilka svårigheter har de brukare som du träffar minst en gång per vecka? 
(kryssa i en eller flera svårigheter som du bedömer att respektive brukare 
omfattas av) 

Ett kriterium för att sedan bli aktuell för studien var att respondenten skulle ha minst 
en brukare som hen träffade minst en gång per vecka. Med tanke på studiens korta 
löptid, det vill säga tre månader, var det viktigt att det under denna tid skulle 
genomföras ett någorlunda stort antal träffar där boendestödjaren kunde tillämpa 
IAVS och förmedla sina erfarenheter av tillämpningen. Det visade sig att tre av de 16 
respondenterna träffade sina brukare mer sällan. Av de 13 kvarvarande 
respondenterna var nio kvinnor och fyra män. Samtliga respondenter arbetade inom 
Göteborgsregionen. 

Den centrala frågan i enkäten var den tredje, det vill säga Vilka huvudsakliga 
svårigheter har dina brukare? Frågan var konstruerad så att boendestödjarna 
skulle kryssa för en eller flera svårigheter (samsjuklighet) för var och en av sina 
brukare. Dessvärre blev det en miss i valet av frågetyp när enkäten lades in i 
webbverktyget och det blev bara möjligt att kryssa för ett alternativ. Enkätsvaren ger 
därmed en bild av vilken huvudsaklig svårighet som var och en av brukarna omfattas 
av, men inte om det rör sig om flera svårigheter, det vill säga samsjuklighet. 

Eftersom ett av FoU-studiens uttalade syfte var att belysa relevansen i IAVS i 
förhållande till just samsjuklighet blev det viktigt att hitta en ny strategi för urvalet av 
boendestödjare. I samråd med arbetsgruppen beslutades att via de personer som 
ansvarat för utbildningen samla in kompletterande information om de 13 
kursdeltagarna som besvarat enkäten och utifrån den sammanvägda bilden göra ett 
urval på mellan fem och tio deltagare. När bilden hade kompletterats kontaktades sju 
deltagare via mejl med en inbjudan att delta i studien. De bestämdes också att man 
skulle försöka rekrytera en boendestödjare från Östergötland till studien för att 
bredda det geografiska perspektivet. Även där samlades information in via 
utbildningsansvariga. 

Även denna urvalsstrategi mötte en del svårigheter på så sätt att flera av de personer 
som kontaktades avböjde medverkan. Skälen var dels en längre sjukskrivning, dels 
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byte av arbetsplats. Det slutliga urvalet blev klart först tidig höst 2022. Urvalet består 
av tre boendestödjare från Ale, två från Lerum och en från Kinda. 

Tabell 1. Brukarnas huvudsakliga svårigheter 

Kursdeltagare Brukarnas svårigheter 

Kommun Kön Antal 
brukare 

Psykisk 
ohälsa ADHD/ADD Autism Beroende 

Intellektuell 
funktions-

nedsättning 

Marginell 
intellektuell 
funktions-

nedsättning 
(tidigare 

svagbegåvning) 

Ale M 1 1      

Lerum K 4 1 1 1 1 1  

Lerum K 11 4 1 2 3 2  

Kungsbacka K 14 6 4 2    

Ale K 16 1 4 11    

Kungsbacka M 16 9 2 4 1   

Ale K 17 2 6 9    

Ale K 17 15 2     

Kungsbacka K 17 6 4 6   1 

Ale M 20     29  

Ale M 25  1  24   

Ale K 25 2 13 9   1 

Ale K 25  11 14    
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Bilaga 3. Loggbok 
Loggbok 

Bakgrundsinformation 

 

 

 

Namn (boendestödjare)  

Datum  

Dagens besök  

1. Beskriv kortfattat dagens besök 
hos din brukare. 

 

2.  Använde du dig av någon metod 
eller verktyg under besöket? 

 

3. Gjordes några anpassningar utifrån 
brukarens behov och 
problematik/svårigheter?  I sådana 
fall, vilka? 

 

4. Upplevde du några svårigheter 
under dagens besök hos din 
brukare? I sådana fall, vad/vilka? 

 

5. Upplever du att dagens besök 
hjälpte din brukare? Om ja, på 
vilket sätt? 

 

Ytterligare reflektioner  
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