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Sammanfattning: 

Bakgrund: Personer med psykisk funktionsnedsättning har oftast behov av hjälp och stöd för 

att klara vardagslivet. Behovet av stöd är individuellt och stöd i vardagen kan kompensera 

svårigheterna. Detta kan leda till att personen bli mer självständig och lättare klara det vardag-

liga livet. De behoven som personerna har kan tillgodoses i form av insatser från arbetstera-

peut och från kommunens boendestödjare. I deras gemensamma arbete runt brukaren bör en 

kontinuerlig kontakt och samverkan förekomma för att på bästa sätt tillgodose brukarens be-

hov. Hur ser då arbetsterapeutens erfarenhet ut av denna samverkan?  

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samverkan med boende-

stödjarna i arbetet kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Metoden var kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Data transkriberades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet presenterades i sex kategorier och två övergripande teman som beskrev när sam-

verkan fungerar och när samverkan fallerar. Resultatet skildrar arbetsterapeutens positiva och 

negativa erfarenheter av samverkan med boendestödjare. De positiva erfarenheterna involve-

rade öppen kommunikationen, engagerat förhållningssätt, att komplettera varandra samt en 

strukturerad arbetsmetod. De negativa erfarenheterna involverade oengagerat förhållningssätt 

och bristande struktur i arbetet.   

Slutsatsen i studien är att arbetsterapeuters erfarenheter visar att det finns en samverkan mel-

lan dem och boendestödjarna. I deras gemensamma arbete utgår de från patientens uppsatta 

mål och utifrån målen samverkar de för att på bästa sätt tillgodo se brukarnas behov. Arbetste-

rapeuterna beskrev samverkan mellan dem och boendestödjarna som något positivt men att 

det krävdes god kommunikation, engagemang och struktur i arbetet. Arbetsterapeuterna 

beskrev även att de och boendestödjarna kompletterade varandra med deras olika kunskap i 

arbete runt brukarna. De negativa erfarenheterna av samverkan innefattar oengagerat förhåll-

ningssätt och bristande struktur. De negativa erfarenheterna var få men viktiga att framhålla 

då de kan undvikas så att samverka inte fallera i framtiden. 

 

Sökord: Arbetsterapi, samverkan, boendestödjare, psykisk funktionsnedsättning. 

 

 

 



 3 

 

 

 

Förord. 
 

Vi skulle vilja börja med att tacka Carin Fredriksson, vår handledare, som bidragit med kun-

skap och engagemang genom hela uppsatsarbetet. Även ett tack till alla arbetsterapeuter som 

har ställt upp och bidragit med sina erfarenheter och gjort denna studie möjlig. Stort tack till 

er alla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Innehållsförteckning 
1: Inledning ................................................................................................................................ 6 

2: Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

2:2 Boendestödjare ............................................................................................................................. 7 

2:3 Arbetsterapi för personer med psykisk funktionsnedsättning ..................................................... 7 

2:4 Teori - samarbete, samverkan och samordning ............................................................................ 8 

3: Problemområde .................................................................................................................... 10 

4:Syfte ...................................................................................................................................... 10 

5:Metod .................................................................................................................................... 10 

5:1Urval ............................................................................................................................................. 10 

5:2 Beskrivning av deltagarna ........................................................................................................... 10 

5:3 Datainsamling .............................................................................................................................. 11 

5:4 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 11 

5:5 Dataanalys ................................................................................................................................... 11 

5:6 Etiska aspekter. ........................................................................................................................... 12 

6: Resultat ................................................................................................................................. 13 

6:1:1 Tema: När samverkan fungerar................................................................................................ 14 

6:1:2 Öppen kommunikation ............................................................................................................ 14 

6:1:3 Engagerat förhållningssätt ....................................................................................................... 14 

6:1:4 Kompletterar varandra ............................................................................................................. 15 

6:1:5 Strukturerad arbetsmetod ....................................................................................................... 15 

6:2:1 Tema: När samverkan fallerar .................................................................................................. 16 

6:2:2 Oengagerat förhållningssätt ..................................................................................................... 16 

6:2:3 Bristande struktur. ................................................................................................................... 16 

7: Diskussion ............................................................................................................................ 17 

7:1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 17 



 5 

7:2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 18 

7:3 Slutsats ........................................................................................................................................ 20 

8: Referenser ............................................................................................................................ 21 

9: Bilaga 1. ............................................................................................................................... 24 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1: Inledning 

 

Valet att studera samverkan mellan arbetsterapeut och boendestödjare har sin grund i att för-

fattarna läste om ett projekt (1) från Östhammars kommun. Projektets övergripande mål var 

att höja kunskapsnivån om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsätt-

ningar men även för anhöriga och personal. Resultatet av studien påvisade att kontakten med 

förskrivarna var bristfällig och att boendestödjarna önskade ett bättre samarbete med arbetste-

rapeuten inom kommunen. I projektet utvecklades även en handlingsplan för samverkan mel-

lan boendestödjare och arbetsterapeut. På grund av omorganisation i kommunen så avvakta-

des påbörjandet av handlingsplanen om samverkan mellan professionerna. Även om hand-

lingsplanen inte kom tillstånd när rapporten skrevs så förväntas det att arbetsterapeut och bo-

endestödjare ska samverka kring de behov som personer med psykiska funktionsnedsättningar 

har. Därför har författarna i denna studie valt att ta reda på hur arbetsterapeuters erfarenheter 

av samverkan med boendestödjaren ser ut. 

2: Bakgrund 

 

2:1 Psykisk funktionsnedsättning och boendestöd 
Målgruppen som idag går under bennämningen ”personer med psykisk funktionsnedsättning” 

har tidigare kallats för ” personer med psykiska funktionshinder” men sedan 2008 har Social-

styrelsen valt att använda nationella psykiatrisamordningens definition av psykiska funktions-

nedsättningar som lyder:  

 

“Personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga 

  svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa              

  svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en  

  längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga  

  begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en   

  funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt    

  effekt av funktionsnedsättningen” (2) 

 

Den psykiska funktionsnedsättningen är oftast grundorsaken till att personen får svårt att klara 

vardagslivets krav vilket kan resultera i problem att självständigt klara sin vardag och sitt bo-

ende (3). Personen kan på grund av funktionsnedsättningen ha svårt att ta initiativ till vardag-

liga aktiviteter men även svårt att planera och skapa struktur i vardagen och därför kan perso-

nen behöva stöd inom flera områden (2).  

Vid psykiatrireformens implementering 1995 innebar det att kommunen fick det övergripande 

ansvaret att samordna insatser och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Re-

formens syfte var att förbättra livskvaliteten och öka delaktigheten i samhället för personer 

med psykisk funktionsnedsättning.  Boendestöd - och boendestödsverksamhet är en relativt ny 

företeelse som skapades i samband med psykiatrireformens genomförande. Inom kommunen 

är det biståndsbedömare som utreder hur mycket stöd personen ska få och därefter beslutar 

om boendestöd ska beviljas. Syftet med boendestöd är att stötta personer med psykiska funk-

tionsnedsättningar till ett mer självständigt vardagsliv och att våga leva i samhället. Stödet är 

ett psykosocialt stöd som ska leda till att brukaren klarar att sköta den egna bostaden och de 

vardagliga aktiviteterna, som att handla mat, hämta medicin och betala räkningar med mera. 

Många brukare kan behöva stöd för att komma in sociala sammanhang och uppleva gemen-

skap, vilket är en förutsättning för att leva ett gott liv (3). 
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Enligt socialtjänstlagen SoL (4) har kommunen det yttersta ansvaret att ge den enskilda som 

vistas i kommunen det stöd och den hjälp som de behöver. Insatserna innebär delvis att kom-

munen ska erbjuda olika boendeformer, boendestöd och meningsfull sysselsättning till perso-

ner med psykiska funktionsnedsättningar (4)(Kap. 5, 7 §). Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS (5) är en rättighetslag där målet med lagen är att personer med funk-

tionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Personer som 

omfattas av lagen LSS delas in i tre grupper (personkrets) där personer ska uppfylla vissa kri-

terier för att få tillgång till stöd enligt LSS. Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

tillhör personkrets tre men då måste funktionsnedsättningen vara så stor att den orsakar svå-

righeter i det dagliga livet (5) (1 §). Boendestöd är en insats som riktas till LSS personkrets 

men som inte är en insats enligt LSS utan beviljas enligt socialtjänstlagen SoL (3). 

 

2:2 Boendestödjare 

Personal som arbetar som boendestödjare har oftast utbildning som skötare alternativt under-

sköterska och många har yrkeserfarenhet från den psykiatriska vården (2). Boendestödjare har 

ett brett arbetsområde som innefattar att ge stöd i och utanför hemmet (3). Utifrån biståndsbe-

dömarens utredning skapar boendestödjaren tillsammans med brukaren en genomförandeplan 

för hur arbetet skall genomföras. Planen är ett viktigt arbetsredskap som innehåller mål och 

delmål och som skall utvärderas kontinuerligt. Att ge brukaren möjlighet att själv formulera 

vad han/hon skulle vilja är en viktig del i rehabiliteringen (3). Genom att skapa struktur vid 

städning, matlagning, inköp och personlig hygien ges brukaren möjligheten att själv succes-

sivt klara sin vardag (6). För att boendestödsverksamheten ska fungera optimalt bör det finnas 

en blandning av olika yrkeskategorier inom personalgruppen som arbetsterapeut, socionomer, 

specialpedagoger och mentalskötare (3).  

 

Melgren (7) beskriver i sin rapport att boendestödjarna har en betydelsefull roll vid införandet 

av kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. Mellgren menar att 

boendestödjarnas insatser kan ses som en kompletterande länk mellan arbetsterapeut och kli-

enten eftersom boendestödjarna träffar klienterna regelbundet i deras vardagsliv. För klienten 

kan ett nära samarbete mellan professionerna bidra till att bättre stöd och ökade möjligheter 

att lära sig hjälpmedlet. Boendestödjarna beskrev i rapporten att de hade god kunskap och 

kunde beskriva klientens problematik, vilket var betydelsefullt i samarbetet med arbetstera-

peuten (7) 

 

2:3 Arbetsterapi för personer med psykisk funktionsnedsättning  

Arbetsterapeuten skall kunna samarbeta med andra yrkesgrupper (8) för att på bästa sätt till-

godose brukarens behov. Enligt den etiska kod för arbetsterapeuter är målet med arbetsterapi 

är ”att främja patientens möjlighet att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och 

behov i förhållande till omgivningens krav”(9). Ett grundantagande inom arbetsterapin är att 

använda meningsfulla aktiviteter som är kopplade till personens uppsatta mål (10). I vardagli-

ga aktiviteter skapas en normal dygnsrytm mellan aktivitet och vila vilket ger rutiner och 

struktur i vardagslivet (11) Har individen möjlighet att engagera sig i de dagliga aktiviteterna 

så spelar detta en central roll för individens välbefinnande (10). Inom arbetsterapin använder 

arbetsterapeuten ett klientcentrerat arbetssätt som innebär att klient och arbetsterapeut har ett 

nära samarbete (12) för att nå klientens mål (10). I arbetet identifierar arbetsterapeuten klien-

tens styrkor och resurser för att använda dem som en tillgång i personens aktivitetsutförande 

(12). Arbetsterapeuten arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder för att främja klien-
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tens egna personliga mål för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt i förhållande 

till omgivningens krav (9).  

 

Arbetsterapeuten arbetar inom en rad olika arenor i samhället. En av arenorna är psykiatrin 

och där har arbetsterapeutens yrkesutövande på senare år utvidgats. Detta har skett i takt med 

att den psykiatriska verksamheten omorganiserats och att det finns fler huvudmän än tidigare 

som ansvarar för området (8). Arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom psykiatrin i kommunen 

är att skapa en stödjande, tolerant, empatisk och strukturerad miljö (8) för brukaren. Detta 

görs vanligen i vardagsaktiviteter. Arbetsterapeutens roll inom psykiatrin beskrivs som arbets-

ledare, pedagog, terapeut (13) och handledare (8). 

I Lindströms (13) rapport beskrivs att arbetsterapeuten inom psykiatrin arbetar mer utifrån 

konsekvenserna av psykisk sjukdom och att diagnosen kan ses som en sekundär del. Det 

handlar om att vägleda patienten/brukaren till ett fungerande vardagsliv även om personen har 

begränsningar i funktion, aktivitet eller delaktighet (13). Fokus ligger på att utföra menings-

fulla uppgifter som individen vill eller behöver göra i sitt dagliga liv (12).  

 

På senare tid har arbetsterapeuten inom psykiatrin börjat ingå i det mer multidisciplinära tea-

met till skillnad mot tidigare arbetsterapiteam som enbart bestod av arbetsterapeuter (13). Ax-

elsson (14) beskriver det multidisciplinära teamet som att en mindre grupp av professionella 

personer som arbetar gränsöverskridande tillsammans inom olika organisationer för att ge 

service till en speciell grupp av brukare eller patienter. Han menar att i det gränsöverskridande 

multidisciplinära teamet sker det en mera intensiv form av samarbete mellan personalen inom 

organisationen och att teamet kan arbeta med olika patienter eller brukare mer eller mindre 

kontinuerligt (14). I det teambaserade arbetet bör boendestödjaren ses som en självklar del i 

teamet (3).  

 

Arbetsterapeutens och boendestödjarens arbete förutsätter samverkan för att underlätta bruka-

rens möjligheter till ett bra liv. De måste ha förmågan och flexibiliteten att samverka och 

samarbeta med olika människor i brukarens vardag (3) (9).   

 

2:4 Teori - samarbete, samverkan och samordning  

Sedan psykiatrireformen genomfördes har samverkansproblem diskuterats intensivt sedan 

reformens införande. Regeringens psykiatrisamordnare har påpekat att det finns samverkans-

problem i arbetet kring personer med psykisk funktionsnedsättning (15). I och med detta har 

bestämmelser tillkommit i både Hälso- och sjukvårdslagen HSL (16) och socialtjänstlagen 

SoL (4) om att landstingen och kommunerna ska ingå överenskommelser om samarbete kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Personerna i fråga kan behöva långvariga insatser 

från samhället och då kan samverkan mellan olika yrkeskategorier få en betydande roll för 

personens livskvalitet (14). Vad är då samarbete, samverkan och samordning? 

 

Hjortsjös (17) skriver i sin avhandling att begreppen samarbete och samverkan oftast används 

synonymt men kan beskrivas olika. Samarbeta innebär att arbeta tillsammans och att arbets-

uppgiften är ömsesidig. Samverkan däremot är något som en person eller en grupp av perso-

ner gör tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Hon menar att samarbete är ett positivt 

laddat ord i vård- och omsorgsarbetet och att det är nödvändigt att samarbeta mellan olika 

yrkeskategorier då de inte var för sig kan hjälpa och lösa människors problem. Samarbetet kan 

leda till synergieffekter vilket innebär att man använder sig av varandras kompetenser på ett 

mer effektivt sätt (17).  
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Danermark (18) menar att samverkan är något som människor gör inom sitt yrke tillsammans 

med andra professioner där alla arbetar mot ett gemensamt mål och definitionen av samverkan 

lyder. 

 

 

”Samverkan är medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra  

  i en klar avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (18).  

 

Danermark (19) nämner tre grundläggande element i samverkan och det är att människor all-

tid interagerar om något i ett specifikt syfte. Att interagera betyder att det sker ett utbyte av 

något och i samverkansprocessen handlar detta oftast om utbyte av information. I samverkan 

måste vi alltid samverka om något. Det behöver inte finnas en gemensam bild av när, var och 

hur vi ska samverka men det måste finnas en föreställning om att vi ska samverka om något 

specifikt (19) som till exempel hur vardagsstödet ska se ut så att brukaren når det uppsatta 

målet. Syftet med samverkan kan variera men det är betydelsefullt om denna fråga tydliggörs i 

inledningen av en samverkansprocess annars äventyras hela samverkansidén (19). Danermark 

nämner olika faktorer som kan hindra samverkansprocessen och en av dem är vagt formulera-

de mål i samverkan. En bristande målsättning kan leda till att syftet med det gemensamma 

arbetet kan bli svårt att genomföra i praktiken (20). 

 

Danermark (18) menar att det inom olika yrkesgrupper finns skilda arbetssätt och teoretiska 

ställningstaganden som har en betydande roll när vi ska samverka. Vi styrs av vårt ställnings-

tagande - medvetet och omedvetet - hur vi ska definiera problemet men även hur vi ska angri-

pa det. Det är inte realistiskt eller alltid önskvärt att vara enig i teoretiska frågor. Det gäller 

dock att vara medveten om oenigheten och se den som en tillgång där man kan lära sig av 

varandra och utvecklas. För att uppnå en lyckad samverkan gäller det att lära känna varandras 

synsätt och att kunna kommunicera kring de olika synsätten (18).   

 

Axelson (14) skriver att det finns olika modeller för samverkan men att den enklaste formen 

innebär regelbundna möten mellan organisationer för utbyte av information och gemensam 

planering av gränsöverskridande aktiviteter (14). 

Norman (21) menar att en öppen dialog och att man lyssnar på varandra inom gruppen är vik-

tiga faktorer för att nå framgång i samverkan. Men även att de olika kompetenserna och olika 

arbetssätten används som en tillgång i arbetet runt klienten (21).   

 

Samordning som brett begrepp som delvis kan beskrivas med att olika aktörer utför sina verk-

samheter eller arbetsuppgifter tillsammans. Samordning kan dessutom beskrivas som ett or-

ganisatoriskt fenomen (22) som innebär att beslut som fattas högre upp i organisationshierar-

kin implementeras sedan lägre ner inom organisationen (14). Exempel på detta är när reger-

ingen beslutade att kommun och landstinget skulle samordna individuella genomförandepla-

ner för brukarna (15). Planen ska innehålla en praktisk beskrivning om hur arbetet ska genom-

föras vilket leder till att både brukaren och personalen vet vem som gör vad, när och hur i 

arbetet (3).  
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3: Problemområde 

Regeringens psykiatrisamordnare har påpekat att det finns samverkansproblem i arbetet kring 

personer med psykiska funktionsnedsättningar (15). Målgruppens behov kräver samordnande 

insatser mellan olika yrkeskategorier i brukarens vardag. Om samverkan inte fungerar mellan 

yrkena finns det risk att brukarnas behov inte tillgodoses. Vilket kan leda till isolering och 

passivitet i brukarnas vardag (11). Det är även av stor vikt att samverkan mellan professioner-

na tydliggörs för att den ska upplevas som meningsfull i praktiken. Den 1 januari 2010 kom 

socialstyrelsen med lagändringar i SoL (4) och HSL (16) som innebär att kommun och lands-

ting ska samarbeta kring de behov som personer med psykiska funktionsnedsättningar har. 

Författarna undrar om lagbestämmelsen följs. 

I projektet (1) från Östhammars kommun uttalade boendestödjarna att kontakten mellan ar-

betsterapeuten och boendestödjare var bristfällig och de efterfrågade ett bättre samarbete med 

arbetsterapeuten inom kommunen. Någon specifik studie som beskriver arbetsterapeuternas 

syn på samverkan mellan dem och boendestödjarna har författarna ej funnit och därför kan 

detta vara viktigt att belysa. 

 

4: Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av samverkan med boende-

stödjaren i arbetet kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

5: Metod 

Studien har en kvalitativ ansats. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med sex 

arbetsterapeuter inom habilitering, öppenvårdspsykiatri och socialpsykiatrin i Mellansverige. 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod (23).  

 

5:1 Urval 

För att finna deltagare gjordes ett ändamålsenligt urval i kombination med snöbollsurval (24). 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att arbetsterapeuterna skulle vara yrkesverk-

samma och att de hade kontinuerlig kontakt med boendestödjare. Antalet arbetsterapeuter som 

slutligen intervjuades var totalt sex stycken.   

 

5:2 Beskrivning av deltagarna 

De sex deltagarna i studien var alla kvinnor och hade varit yrkesverksamma mellan ett till 

nitton år. Deltagarna arbetade inom öppenvårdspsykiatrin och vuxen habiliteringen inom 

landstinget samt vid socialpsykiatrin inom kommunen. Samtliga deltagare hade utöver arbets-

terapeututbildningen läst kortare kurser inom psykiatri. Deltagarna hade kontakt med alltifrån 

två till fyrtio boendestödjare och kontakten hade pågått mellan åtta månader och tretton år.  
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5:3 Datainsamling  

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och som stöd vid intervjuerna användes en 

intervjuguide (se bilaga 1) (25). Intervjuguiden utformades med olika teman och öppna frågor 

för att ge innehållsrik data. De första frågorna gällde deltagarens utbildning och yrkesmässiga 

bakgrund, vilket gav oss en bild av deltagarens yrkeserfarenhet (25). Den första kontakten var 

en pilotintervju (26), för att testa hur frågorna uppfattades och hur väl intervjuguidens frågor 

gav information som kunde besvara studiens syfte (25) (22). Pilotintervjun transkriberades 

och texten analyserades. Efter analysen gjordes ett fåtal justeringar av intervjuguiden (26). 

Två frågor omformulerades för att undvika feltolkning och två frågor som berörde kognitiva 

hjälpmedel flyttades till slutet av intervjuguiden. Detta gjordes för att deltagarna skulle foku-

sera på samverkan och inte för tidigt föra in samtalet på kognitiva hjälpmedel, vilket skulle 

leda bort från vårt syfte. Pilotintervjun ingick som en del i resultatet, då den gav innehållsrik 

data med relevans för studien.  

5:4 Tillvägagångssätt 

Sammanstaget kontaktades sex enhetschefer, allt efter som letandet efter deltagare fortskred. 

Enhetscheferna kontaktades via telefon och e-post med en förfrågan om att få kontakta arbets-

terapeuterna. Efter deras godkännande kontaktades sammanlagt sexton arbetsterapeuter. Via 

e-post fick arbetsterapeuterna en förfrågan om att delta i studien samt ett informationsbrev. I 

brevet beskrevs syftet med studien och att deltagandet var helt frivilligt samt att intervjuerna 

skulle genomföras på en plats som de fann lämplig.  

De arbetsterapeuter som tackade ja och ville vara med i studien kontaktades igen via e-post 

och telefon för att boka in tid för intervjun. Efter en vecka kontaktades de arbetsterapeuter 

som ännu inte hade svarat med en ny förfrågan om att delta i studien. Tio arbetsterapeuter 

tackade nej till att delta, då de inte hade kontakt med boendestödjare. 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och samtliga sex deltagare gav sitt sam-

tycke att intervjun spelades in (25) på Mp3 spelare. Innan påbörjad intervju fick deltagarna en 

samtyckeblankett som undertecknades. Totalt genomfördes sex intervjuer. Vid fyra var båda 

författarna närvarande. Två av intervjuerna utfördes enskilt av en av författare. Samtliga in-

tervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och intervjuerna varade i 20 till 60 minuter. 

 

5:5 Dataanalys  

Data analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att fokus lig-

ger på det synliga och det faktiska innehållet i intervjuerna (27). Granskär och Höglund-

Nielsen menar ändock att det behövs en viss grad av tolkning för att resultatet ska bli begrip-

ligt (23). 

Författarna genomförde analysen delvis enskilt, delvis tillsammans. De inspelade intervjuerna 

avlyssnades och material transkriberades ordagrant. Författarna transkriberade tre intervjuer 

var. Sedan lyssnade och läste författarna enskilt igenom varandras material flera gånger för att 

bli bekanta med texten och för att kontrollera att transkriberingen var korrekt. (23). Författar-

na läste hela materialet för att leta efter deltagarnas erfarenhet av samverkan. Ur textmateria-

let framträdde positiva och negativa erfarenheter som kom att utgöra våra domäner. 

Författarna plockade därefter tillsammans ut meningsenheter som kondenserades, vilket inne-

bär att texten kortades ner utan att det väsentliga innehållet försvann (23) Ur den kondensera-

de meningsenheten plockades koder ut. Koderna kan beskrivas som etiketter som kortfattat 
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beskriver innehållet i den ursprungliga meningsenheten. Ur koderna skapades tretton underka-

tegorier som kom att bilda sex kategorier. Slutningen skapades två övergripande teman som 

kan beskrivas som en ”röd tråd” genom alla kategorierna (23). De teman som författarna fick 

fram kallades för ”när samverkan fungerar” och ”när samverkan fallerar”.  

Resultatet kommer att presenteras i löpande text och kategorierna finns med som rubriker i 

resultat delen. Underkategorierna finns med i texten och är skrivna med kursivstil. Citat från 

intervjuerna används för att styrka centrala delar i materialet. Texten i citaten har korrigerats 

för att bli mer läsvänliga och utfyllnadsord har tagits bort utan att innehållet i texten har 

förlorar sin innebörd. 

 

 

Tabell I. Exempel från analysen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Kategori 

Man har kanske 

mer formell 

kompetens … de 

känner patienten 

bättre för de 

träffar ju dem 

oftare. Så man 

liksom möts ju 

med sina oli-

ka… olika kom-

petenser  

Mer formell 

kompetens… de 

känner patienten 

bättre… 

Man möts med 

sina olika kom-

petenser  

Formell 

kompetens 

Olika 

kompetenser  

Olika 

kompetenser  

Kompletterar 

varandra 

Jag menar att det 

handlar mer om 

personligheten 

än om vilken 

grundutbildning 

och kunskap och 

så där. Om det 

finns en 

öppenhet för att 

samarbeta… 

Det handlar om  

personligheten 

och en öppenhet 

för att samarbeta 

Personlighet  

öppenhet 

Personlig 

inställning 

Engagerat 

förhållningssätt  

 
 

5:6  Etiska aspekter. 

Informationsbrevet innehöll information om att deltagandet var helt frivilligt och att arbetste-

rapeuterna när som helst kunde avbryta deltagandet utan närmare förklaring. Innan intervjuer-

na genomfördes godkände deltagarna att intervjuerna fick spelas in och undertecknade även 

en samtyckeblankett.  Det inspelade materialet har hanterats varsamt och materialet kommer 

att förstöras (28) efter godkänd uppsats. Arbetsterapeuterna i studien hade inte någon direkt 

nytta av att delta, men deras erfarenhet kunde bidra till en ökad förståelse för samverkan mel-

lan olika yrkeskategorier. Riskerna i samband med deltagandet bedömdes som obefintliga då 

inga känsliga frågor togs upp. En mindre fördelaktig aspekt var att deltagandet innebar att 

arbetsterapeuternas arbetstid användes till intervjuerna istället för patientarbetet. 
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6: Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de teman, kategorier och underkategorier som fram-

kommit vid analysen. I resultatet kommer arbetsterapeuterna även att gå under benämningen 

deltagarna. Under intervjuerna benämnde arbetsterapeuterna patienterna med olika begrepp 

som t.ex brukare, patienter och klienter. För enlighetens skull kommer författarna i denna 

studie enbart att använda begreppet brukare. Nedan presenteras en översikt av domäner, un-

derkategorier, kategorier och teman.  
 

Tabell II. Översikt av resultatet 

Domäner Underkategorier Kategorier Teman 

 

 

 

Arbetsterapeutens 

positiva erfarenheter 

av samverkan 

Kommunikation 

Öppen dialog 

Öppen kommunikation  

 

 

När samverkan 

fungerar 

Personlig inställning 

Motivation 

Engagerat förhållningssätt 

Teamarbete 

Olika kompetenser 

Är överens i arbete 

 

Komplettera varandra 

 

Strukturerat arbetssätt 

 

 

Strukturerad arbetsmetod 

 

Arbetsterapeutens 

negativa 

erfarenheter av 

samverkan 

Bristande engagemang 

Bristande intresse i arbete 

Bristande förhållningssätt 

 

Oengagerat 

förhållningssätt 

 

 

När samverkan 

fallerar 

Åsidosätta gemensamt beslut 

Ostrukturerat arbetssätt 

 

 

Bristande struktur 
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6:1:1 Tema: När samverkan fungerar 

Vid analysen av materialet framkom fyra kategorier som beskrev arbetsterapeutens positiva 

erfarenhet av samverkan. De positiva erfarenheterna involverade öppen kommunikation, en-

gagerat förhållningssätt, komplettera varandra samt en strukturerad arbetsmetod.   

 

6:1:2 Öppen kommunikation 

Kontakten mellan arbetsterapeuterna och boendestödjarna skedde vanligtvis i brukarens bo-

stad eller vid specifika utbildningsmöten. Men de kom även i kontakt med varandra via tele-

fon och e-post. Deltagarna beskrev att kommunikation var mycket betydelsefull för att sam-

verkan skulle fungera bra. Att samtala och lyssna på varandras resonemang var en viktig del i 

arbetet kring brukarna.  

 

“Kommunikation det är det viktigaste och att man respekterar varandra, lyssnar på varandra 

och att båda har patienten i fokus…” 

 

Deltagarna beskrev att det var viktigt att boendestödjarna vågade uttala sina synpunkter för att 

arbetet skulle fungera. I samtalet kunde alla inblandade diskutera samma problem och till-

sammans hitta gemensamma lösningar. Deltagarna beskrev att en öppen dialog var viktig ef-

tersom boendestödjarna hade mer kunskap om brukarna då de dagligen träffade brukarna. 

 

” Att ha en öppen dialog, och lyssna med boendestödjarna, de har ju mycket mer  

  kunskap om brukaren än vad jag har...”  

  

6:1:3 Engagerat förhållningssätt 

Arbetsterapeutens erfarenhet var att boendestödjarens personliga inställning hade stor bety-

delse för om samverkan skulle fungera. Det beskrevs att om det fanns en öppenhet för att 

samarbeta så var inget omöjligt. 

 

”Jag menar att det handlar mer om personlighet än om vad de har för grund  

  utbildning och kunskap. Om det finns en öppenhet för att samarbeta... ” 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att det fanns engagerad och motiverad personal i arbetet kring 

brukarna. Deltagarna berättade att när boendestödjarna hade genomfört några målplaner och 

märkt att brukarna hade ökat sin självständighet, då blev personalen än mer motiverad att ar-

beta vidare med brukarnas målplaner. 

 
”Jag tycker att det finns väldigt motiverad personal, som vill vara med på tåget” 
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6:1:4 Kompletterar varandra  

Arbetsterapeuterna beskrev positiva erfarenheter av teamarbete med boendestödjare i sitt ge-

mensamma arbete runt brukaren. Deltagarna i studien beskrev att de tillsammans med boen-

destödjarna skapade en vardagsstruktur i brukarens liv och att de tillsammans kunde hitta ge-

mensamma lösningar på olika problem En av deltagarna beskrev att det var en trygghet att de 

var som ett team runt brukaren om brukaren började må dåligt. En arbetsterapeut sa…  

 

”Man är ett team runt patienten, man står inte själv” 

 
Vissa arbetsterapeuter upplevde att det var positivt att de och boendestödjarna hade olika 

kompetenser i arbetet för att tillgodose brukarnas behov. Deltagarna beskrev att de oftast träf-

fade boendestödjaren i brukarens hem för att tillsammans komma överens om brukarens mål 

och hur vardagen skulle anpassas efter brukarens behov. 

 

”Att kunna vara tre personer, patienten, boendestödjaren och jag sitter och  

  diskuterar samma problem och hittar gemensamma lösningar…”  

 

Arbetsterapeuterna beskrev sin roll som handledare, pedagoger, coacher och konsulter. Delta-

garna upplevde att de hade mer formell kompetens än boendestödjarna kring diagnoser och 

kunskap om aktivitets- och funktionsnedsättning samt dess effekter. Samtidigt upplevde del-

tagarna att boendestödjarna hade mer kunskap om brukarna då de träffade dem mer kontinuer-

ligt i deras vardag. De beskrev att boendestödjarna var som en förlängd arm i deras arbete. De 

beskrev boendestödjarnas roll som genomförare av det praktiska arbetet kring brukaren.  

 

”Jag kan göra en grundstruktur men sedan behöver inte jag vara där och nöta varje  

  vecka utan då kan boendestödjarna ta vid…” 

 

Under intervjun beskrev arbetsterapeuterna om att vara överens i arbetet är en viktig del i 

samverkan med boendestödjarna. De berättade att det var viktigt att de tillsammans arbetade 

utifrån patientens uppsatta mål. En av deltagarna berättade att hon och boendestödjarna oftast 

gick igenom brukarnas veckoschema för att kunna omarbeta det tillsammans. Förutom vecko-

schema så samverkade arbetsterapeuterna och boendestödjarna även runt enklare kognitiva 

hjälpmedel, som whiteboardtavlor, strukturscheman och aktivitetsbeskrivningar. Deltagarna 

berättade att det var betydelsefullt att hela boendestödjargruppen var överens i arbetet för att 

samverkan skulle fungera bra. 

 

”Att de är överens i gruppen det tycker jag är jätteviktigt för att få det att funka…” 

 

6:1:5 Strukturerad arbetsmetod 

I intervjuerna framkom det att arbetsterapeuterna upplevde att de och boendestödjarna hade 

ett strukturerat arbetssätt i samverkan. Arbetsterapeuter beskrev att de tillsammans med bo-

endestödjarna och brukarna skrev målplaner, genomförandeplaner och gjorde utvärderingar. I 

målplanen formulerades brukarens egna mål och i genomförandeplanen fanns det en rutinbe-

skrivning på hur arbetet skulle utföras. En av deltagaren sa … 

 

” I utvärderingen ska det stå klart och tydligt vad som ska dokumenteras och vem som gör, 

vad, när och hur…”  
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Arbetsterapeuten beskrev att hon oftast var mer delaktig i början när brukaren skulle få boen-

destöd. Hon berättade att hon var med och stöttade boendestödjarna i att skapa och hålla en 

struktur i brukarens vardag. Deltagarna beskrev sin roll som att pedagogiskt stötta boende-

stödjarna med kunskap kring funktionsnedsättning och aktivitetsnedsättning. En av deltagarna 

beskrev att hon upplevde sig som en konsult, men att hon samtidigt kunde samarbeta jämlikt 

med boendestödjarna.  

 

”Jag är med ifrån början när de ska få en boendestödjare och handleder hur de ska  

  jobba med klienter utifrån struktur, planering och förhållningssätt…” 

 

6:2:1 Tema: När samverkan fallerar 

Vid analysen framkom två kategorier som beskrev arbetsterapeutens negativa erfarenheter av 

samverkan. De negativa erfarenheterna är oengagerat förhållningssätt och bristande struktur i 

arbetet.   

  

6:2:2 Oengagerat förhållningssätt 

Arbetsterapeuternas negativa erfarenhet var att de upplevde att vissa av boendestödjarna hade 

ett bristande engagemang som påverkade samverkan negativt. De beskrev att en del boende-

stödjarna inte tyckte att brukarens insatsplaner och målformulering var viktiga och att de hade 

ett bristande intresse för de kognitiva funktionsnedsättningarna. En av arbetsterapeuterna 

beskrev att en del av boendestödjarna inte verkade vilja ha förändring i sitt arbete runt brukar-

na, som de upplevde som hindrande i det gemensamma arbetet.    

 

”När personalen som säger att det här har jag alltid gjort vi gör som vi brukar nu     

  också som har svårt för förändringar….” 

 

Deltagarna upplevde även att vissa boendestödjare hade bristande förhållningssätt då de var 

för ”snälla” mot brukarna. De beskrev att när en del brukare inte var motiverade att genomfö-

ra de uppsatta aktiviteterna, var en del boendestödjare för ”snälla” och accepterade låt gå 

principen.  

 

”Hennes förhållningssätt och arbetsmetod är att hon är lite för mjuk och lite för    

   snäll, hon måste vara lite mer bestämd. Nu har vi bestämt det här nu gör  

   vi det här…” 
 

6:2:3 Bristande struktur 

Arbetsterapeuterna upplevde också att vissa av boendestödjarna åsidosatte gemensamma be-

slut när de inte fullföljde arbetsplanen och målplanen som de kommit överens om. Ett exem-

pel är att när brukaren behövde en påminnelse för att kunna genomföra en aktivitet och om då 

boendestödjaren struntade i att påminna så fungerade det inte. 

 

”Och att personalen struntar i att påminna honom om tvätt och om att duscha och då  

  funkar det inte…” 

 

Arbetsterapeuternas negativa erfarenheter av samverkan med boendestödjarna var att de upp-

levade att vissa boendestödjare hade ett ostrukturerat arbetssätt. Deltagarna beskrev att det 
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var hindrande om boendestödjarna avbokade möten hos brukaren eller om det var flera olika 

boendestödjare runt brukaren.  

 

”Det är jätte frustrerande […]det blir ingen regelbundenhet i det hela, det känns som  

  att det är mycket utbyte av folk…” 

 

 

7: Diskussion  

 

7:1 Metoddiskussion  

För att besvara syftet med studien valde författarna att göra en studie av kvalitativ ansats och 

att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta val var givet, då författarna ville att delta-

garna fritt skulle beskriva sina erfarenheter av samverkan med boendestödjare. För att finna 

deltagare användes ett ändamålsenligt urval i kombination med snöbollsurval (24). Ända-

målsenligt urval användes för att författarna hade vetskap om att det fanns deltagare som hade 

kontakt med boendestödjare och därför tillfrågade författarna dessa. Då det var svårt att få fatt 

i ytterligare deltagare så fick författarna övergå till ett snöbollsurval. Författarnas handledare 

tipsade om arbetsterapeuter som hade kontakt med boendestödjare och dessa arbetsterapeuter 

kontaktades sedan.  

 

Antalet deltagare som slutligen deltog i studien var till antalet sex stycken. De var arbetstera-

peuter inom vuxenhabiliteringen och öppenvårdspsykiatrin inom landstinget samt socialpsy-

kiatrin i kommunen. Anledningen till att deltagare söktes inom ovannämnda områden beror på 

att författarna hade vetskap om att arbetsterapeuterna arbetar med målgrupper som har rätt till 

stöd enlig LSS. Författarna anser att deltagarnas olika arbetsområden var av fördel då de gav 

en bred variation och olika infallsvinklar av samverkan.  

 

Inklusionskritertiena för att delta i studien var att arbetsterapeuterna skulle vara yrkesverk-

samma och ha kontinuerlig kontakt med boendestödjare. Författarna tycker att de sex delta-

garna i studien delvis uppfyllde kriterierna. Två av deltagarna hade enbart arbetat inom områ-

det i nio månader och hade enbart kontakt med ett fåtal boendestödjare. Detta märktes under 

intervjuerna då de inte kunde ge så många olika exempel på erfarenheter av samverkan med 

boendestödjare. I efterhand har författarna diskuterat att de skulle ha efterfrågat arbetsterapeu-

ter, från andra län, med längre yrkeserfarenhet av samverkan med boendestödjare Men förfat-

tarna anser dock att tillförlitligheten bör stärkas då fyra av arbetsterapeuterna hade lång yrkes-

erfarenhet i kontakten med boendestödjare (24) och att de då kunde ge innehållsrik data.  

 

Skälet till att författarna valde intervjuer som datainsamlingsmetod var för att ge deltagarna 

möjlighet att beskriva sina erfarenheter av samverkan med egna ord (23). Det gav även förfat-

tarna möjlighet att ställa följdfrågor för att få ytterligare information. Författarna använde en 

intervjuguide som stöd under intervjuerna (24). Detta kan styrka trovärdigheten i studien då 

samma frågor ställdes vid varje intervjutillfälle. Intervjuguiden innehöll olika teman med 

öppna frågor som gav svar på studiens syfte. De positiva delarna i intervjuguiden var att för-

fattarna kunde sammanfatta och återkoppla, för att kunna höra med deltagarna om det som 

sagts stämde överens, vilket stärker tillförlitligheten. Författarna märkte att det krävdes en 

viss vana för att genomföra intervjuerna. Ovanan att intervjua kan ha påverkat resultatet då 

följdfrågor inte alltid ställdes, men författarna upplevde ändå att intervjuerna var innehållsri-
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ka.  

 

Tillförlitligheten kan höjas i studien då författarna genomförde en pilotintervju (24) för att 

testa intervjuguidens frågor. Efter genomförd pilotintervju justerades intervjuguiden med att 

två frågor omformulerades för att undvika feltolkning och två frågor som berörde, kognitiva 

hjälpmedel flyttades till slutet av intervjuguiden. Detta gjordes, för att deltagarna skulle foku-

sera på samverkan och att inte för tidigt föra in samtalet på kognitiva hjälpmedel. Författarna 

upplevde att justeringen av intervjuguiden gav ett bättre flyt i intervjuerna och fick deltagarna 

att samtala om samverkan.   

De två sista intervjuerna genomfördes enskilt av en författare och detta kan delvis ha påverkat 

innehållet i intervjuerna då medförfattaren inte var närvarade och bidrog med följdfrågor. 

Men författarna anser ändå att materialet från de två enskilda intervjuerna var innehållsrika. 

Vilket delvis kan bero på att det fanns en viss vana hos den enskilda författaren att genomföra 

intervjuer, då denne medverkade i de föregående intervjuerna. Detta kan även bero på att de 

två arbetsterapeuterna som blev intervjuade hade lång erfarenhet att samverka med boende-

stödjare och var av intervjumaterialet blev innehållsrikt.  

Att genomföra kvalitativ innehållsanalys för första gången var en stor utmaning för författar-

na. Trots att författarna använde sig av Granskärs (24) bok i analysen så var det inte lätt att 

plocka ut relevanta meningsenheter. Författarna är medvetna om att de utvalda meningsenhe-

terna är författarnas egna val och om någon annan hade tagit del av materialet så kunde resul-

tatet kanske blivit ett annat. En manifest innehållsanalys genomfördes och författarna har på 

varsitt håll transkriberat texterna för att bli bekanta med materialet och för att få en känsla för 

helheten (24). Giltigheten i studien kan stärkas då författarna tillsammans har genomfört den 

senare delen av analysen och delat in meningsenheter och kodat materialet. Det framanalyse-

rade meningsenheterna, koderna, underkategorierna, kategorierna och teman har författarna 

diskuterat fram och tillbaka med en medbedömare (24) vilket kan stärka trovärdigheten i re-

sultatet. Granskär menar att det är värdefullt att någon som är insatt i forskning granskar ko-

der och kategorier i relation till textinnehållet för att på så sätt stärka trovärdigheten (24).  

 

Författarna har försökt att beskriva analysprocessen så noga som möjligt, så det ska gå att 

genomföra studien igen, vilket kan stärka tillförlitligheten. För att ytterligare stärka pålitlighet 

och tillförlitlighet har författarna satt in citat ifrån intervjuerna i resultatdelen. Författarna an-

ser att studiens resultat inte kan generaliseras, då arbetsterapeuterna som deltog beskrev sina 

upplevelser och erfarenheter av samverkan, men att en viss överförbarhet torde vara möjlig 

(27). Då andra arbetsterapeuter kan känna igen sig i liknade situationer, i samverkan mellan 

arbetsterapeuter och boendestödjare. 

 

7:2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av samverkan med boende-

stödjare. Resultatet som framkom i analysen av materialet gav svar på studiens syfte. Förfat-

tarna beskrev inledningsvis anledningen till varför de ville belysa samverkan mellan arbetste-

rapeut och boendestödjare. Detta har sin grund i att författarna fann ett projekt (1) från Öst-

hammars kommun. I projektet skulle det verkställas en handlingsplan för samverkan mellan 

arbetsterapeut och boendestödjare vilket inte hade skett när rapporten skrevs. I projektet 

framkom boendestödjarnas missnöje gällande kontakten med arbetsterapeuten. De efterfråga-

de bättre samarbetet med arbetsterapeuten. Därför ville författarna i denna studie ta reda på 

hur arbetsterapeuter i andra städer i Mellansverige ser på samverkan mellan dem och boende-

stödjarna. Vid analysen av materialet framkom två teman som beskrev när samverkan funge-
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rar och när samverkan fallerar. De positiva erfarenheterna involverade öppen kommunikatio-

nen, engagerat förhållningssätt och att komplettera varandra samt en strukturerad arbetsme-

tod. De negativa erfarenheterna involverade oengagerat förhållningssätt och bristande struktur 

i arbetet. 

Resultatet i studien visade mer positiva svar än negativa. Författarna funderade om ordet 

samverkan skapade en entusiasm hos deltagarna så att deras svar blev positivt betingade. 

Hjortsjö (17) menar att ordet samarbete väcker en viss optimism inom vård- och omsorgsarbe-

te. Författarna resonerar vidare att detta kan bero på att arbetsterapeuterna i studien har ut-

vecklat ett bra samverkansklimat med sina boendestödjare och att resultatet därför blev mer 

positivtbetingat.   

Författarna vill förtydliga att de negativa erfarenheterna som framkom vid analysen av mate-

rialet enbart innefattar de sex arbetsterapeuternas egna upplevelser av enstaka boendestödjare 

eller vid specifika tillfällen. Det är viktigt att belysa att de boendestödjare som nämns i studie 

inte har fått möjligheten att beskrivit sina egna upplevelser och erfarenheter av samverkan 

med arbetsterapeuterna.  

 

Under intervjun beskrev arbetsterapeuterna att de oftast träffade boendestödjarna i brukarens 

hem för tillsammans med brukarna diskutera olika problem och finna gemensamma lösningar 

till problemen. I möte var det viktigt att ha en öppen kommunikation (21) för att tillsammans 

hittar gemensamma lösningar hur problemen ska tacklas. Att träffas i kontinuerliga möten och 

byta information är enligt Axelsson (14) den enklaste formen av samverkan mellan olika yr-

keskategorier.  

 

Arbetsterapeuterna skildrade att de och boendestödjarna hade olika kompetens i arbetet runt 

brukarna. Arbetsterapeuterna uttalade att de hade kunskap om funktion och aktivitetssnedsätt-

ning och att boendestödjarna hade kunskap om brukaren och att de på så sätt kompletterade 

varandra (7). Danermark (18) menar att om man tydliggör olika synsätt och ställningstagan-

den kan de vara en tillgång. Man lär sig av varandra och utvecklas på så sätt. Författarna anser 

att om de olika yrkeskompetenserna tillvaratas kan förutsättningarna för god samverkan öka 

eftersom de blir en tillgång i arbetet runt brukarna. Norman (21) menar att med olika kompe-

tenser kompletterar varandra i gruppen, vilket skapar goda förutsättningar för samarbetet. För-

fattarna anser att det är av stor vikt att alla inblandade professionerna är medvetna om syftet 

till och varför de ska samverka. Enligt Danemark (19) är det av betydelse att denna fråga tyd-

liggörs i inledningen av samverkansprocessen för att inte äventyra hela samverkansidén. 

 

Lindström beskriver att arbetsterapeuten inom psykiatrin ingår i det multidisciplinära teamet 

(14) och att boendestödjarna bör även de ses som en självklar del i detta team (2). Arbetstera-

peuterna i studien beskrev att de arbetade tillsammans med boendestödjarna som ett team runt 

brukaren för att skapa en struktur i brukarnas vardag. Författarna i studien anser att när arbets-

terapeuterna och boendestödjarna arbetar i ett multidisciplinärtteam ökar möjligheterna att 

skapa välgenomtänkta insatser. Detta kan leda till ökad självständighet hos brukaren i varda-

gen (3).  

 

I intervjuerna beskrev arbetsterapeuterna att boendestödjarna var den förlängda armen i arbe-

tet. Boendestödjarna var de som praktiskt genomförde arbetet runt brukarna. I Mellgrens (7) 

rapport lyfter hon fram att boendestödjare har en betydelsefull roll i arbetet runt brukaren då 

de har kunskap om dennes problematik vilket var betydelsefullt i mötet med arbetsterapeuter-

na. Hon menar att boendestödjarna kan ses som en kompletterande länk mellan arbetsterapeut 

och brukare eftersom boendestödjarna träffar brukaren kontinuerligt i vardagen. Vilket även 
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arbetsterapeuterna i författarnas studie bekräftade då de ansåg att boendestödjarna hade god 

kunskap om brukarens situation.  

 

Arbetsterapeuterna berättade under intervjuerna att det var brukarens mål som de och boende-

stödjarna samverkade kring. Men att i vissa fall var boendestödjarna dessvärre inte alltid 

medvetna om brukarens uppsatta mål. Danemark (20) menar att vagt formulerade mål kan 

vara hinder för samverkan och att det gemensamma arbetet kan bli svårt att genomföra i prak-

tiken. Författarna anser att om målen hade tydliggjorts i inledningen för boendestödjarna hade 

ev. problem i samverkan kunnat undvikas.  

Arbetsterapeuterna berättade under intervjuerna att de hade rollen som pedagoger handledare, 

och coacher i samverkan med boendestödjarna. Vid utförande av genomförandeplanerna och 

målplaner att stötta arbetsterapeuterna boendestödjarna med målformuleringen. Författarna 

resonerar att genomförandeplanen är ett resultat av den samordnade insats som personal enligt 

HSL (16) och SoL (4) skall följa. Genomförandeplanen är ett viktigt verktyg (3) för yrkeska-

tegorierna men även för brukaren själv, då brukaren ges möjlighet att kunna påverka sin livs-

situation.  

 

Arbetsterapeuterna i studien har huvudsakligen beskrivit samverkan kring brukarens vardagli-

ga aktiviteter. Därför kan framtida forskningsområde vara att studera hur arbetsterapeut och 

boendestödjare samverkar kring brukarens fritidsaktiviteter. Författarna förvånas över att 

samverkansområdet mellan arbetsterapeut och boendestödjare var sparsamt studerat då kon-

takten mellan dessa två professioner förekommer dagligen inom Sveriges kommuner och 

landsting. Författarna anser att forskning inom samverkansområdet bör belysas, då det kan få 

en betydande roll för livskvalitet hos personer med psykiska funktionsnedsättningar (15).   

 

Studiens resultat kan inte generaliseras utan det är upp till läsaren att avgöra om resultatet kan 

överföras till andra situationer (23). Författarna anser ändå att resultatet kan visa hur samver-

kan mellan arbetsterapeut och boendestödjarna kan se ut i praktiken.  

 

7:3 Slutsats  

Arbetsterapeuternas erfarenheter påvisar att det finns samverkan mellan dem och boendestöd-

jarna. I deras gemensamma arbete utgår de från patientens uppsatta mål och utifrån målen 

samverkar de för att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov. I arbetet samverkar de kring 

enklare kognitiva hjälpmedel som veckoscheman, strukturscheman och whiteboardtavlor för 

att skapa struktur i olika vardagliga aktiviteter hemma hos brukarna. Arbetsterapeuterna som 

deltog i studien upplevde samverkan med boendestödjarna som något positivt men att det 

krävdes öppen kommunikation, engagemang, struktur i arbetet. De beskrev även att de och 

boendestödjarna kompletterade varandra med sina olika kunskaper i det gemensamma arbetet 

runt brukarna. De negativa erfarenheterna av samverkan som framkom vid analysen innefattar 

oengagerat förhållningssätt och bristande struktur. De negativa erfarenheterna var få, men 

viktiga att framhålla då medvetenheten av dem kan leda till att samverka inte fallerar i framti-

den. Studiens resultat kan ligga som grund för fortsatt forskning inom samverkansområdet.  
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9: Bilaga 1. 

 
Intervjuguide 

 
Muntlig information innan intervjun börjar. 

- Bakgrund 

- Syftet med studien.  

- Vem som kommer intervjua och vem som kommer att vara medhjälpare. 

- Medhjälparen kommer att föra anteckningar och ev. komma med      

   följdfrågor om något är oklart. 

- Berätta om upplägget i intervjun. 

- Information om samtycke samt underskift.  

- Är det något du undrar över innan intervjun börjar?  

 

Intervjun börjar och samtalet bandas 

 

Information om deltagaren.  

- Vilken utbildning har du utöver arbetsterapeut? 

- Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

- Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplast? 

- Hur länge har du haft kontakt med boendestödjare? 

 

Praktiska frågor kring boendestödjaren. 

-  Hur många boendestödjare har du kontakt med i nuläget? 

 

-  På vilket sätt kommer du i kontakt med boendestödjare? 

    - Hur ofta har ni kontakt? 

 

-  Kan du beskriva hur mötet med boendestödjaren går till?  

     - var träffas ni? I brukarens hem? På din arbetsplats, eller annan plats? 

 

 

Hur ser dina erfarenheter ut av samverkan med boendestödjare?  

 

-   Hur ser du på din i roll i samverkan med boendestödjaren?  

 

-   Beskriv vad som viktigt i samverkan med boendestödjare? 

     - Varför är det viktigt? 

 

-   Beskriv vad som kan vara hindrande i samverkan med boendestödjare? 

  

-   Beskriv vad som är stödjande i samverkan med boendestödjare 

 

-   Vad upplever du är som positivt i samverkan med boendestödjare? 

    - Finns det något som är negativt?  

 

-   Har du och boendestödjaren någon gemensam målsättning i   

     samverkan?  

      - Sätter ni upp gemensamma mål kring brukaren? 

      - Hur har ni utformat målen? 



 

 

          - sammanfattning och återkoppling. 

 

 Samverkan i praktiken. 

-  Vill du berätta om en konkret händelse då samverkan med  

    boendestödjaren har fungerat bra? 

     - Vad berodde det på? 

 

-  Vill du berätta om en konkret händelse då samverkan med    

      boendestödjare har fungerat mindre bra?     

   - Vad berodde det på? 

 

-   Hur går du tillväga om det uppstår problemen i samverkan med     

      boendestödjaren? 

       

 

-  Berätta om vilka kognitiva hjälpmedel ni samverkar ni kring? 

 

            - sammanfattning och återkoppling. 
 
Avslutningsvis. 

 - Är det något du vill tillägga?  

 

Intervjun avslutas och bandaren stäng av. 

- Får vi återkomma om det är något vi undrar över när vi skriver ner    

   intervjun? 

 

Tack för ditt deltagande! 

   

 

 

 
 


