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Inledning
Ett nationellt forskningsprojekt, som fokuserar på att undersöka hur personer med
psykisk funktionsnedsättning upplever sitt boende och boendestöd, har genomförts i
ett 20-tal kommuner i landet. Det är främst till de boende och personal i de
deltagande kommunerna, som vi vill rikta denna rapport från projektet och samtidigt
ge ett stort tack för att ni tog er tid för att delta i projektet och besvara frågorna. Vi i
forskargruppen hoppas att rapporten kan bidra till utvecklingen av boende och
boendestödsverksamheter i kommunerna.
Det ursprungliga syftet med forskningsprojektet var att få kunskap om hur
tillfredsställda de boende är med sin boendesituation, vilka önskemål de har och vad
de föredrar när det gäller deras boende. Inga vetenskapliga studier hade tidigare
genomförts kring detta i Sverige bland annat på grund av att det saknades
vetenskapligt testade enkäter. En del av forskningsprojektet handlade således om att
ta fram och vetenskapligt testa en enkät för att studera de boendes tillfredsställelse
och vad de föredrar när det gäller boende. Enkäten uppfyllde kriterierna för att
kunna användas i forskningsstudier.
Det som redovisas i denna rapport är således resultatet av svar på enkätfrågor
angående de boendes tillfredsställelse med sin boendesituation, resultatet av svar på
två öppna frågor om vad man anser är ’det bästa’ respektive ’det sämsta’ i sin
boendesituation, samt resultatet av svar på vilka önskemål man har och vad man
föredrar när det gäller boendet. Dessa studier har ingått i ett avhandlingsarbete (1)
och den tidigare doktoranden Rosita Brolin har kompletterat de enkätbaserade
resultaten med två intervjustudier, dels med boende i bostäder med särskild service
och dels med boende i egen bostad med boendestöd. Resultaten från dessa studier
vill vi också bjuda på (!). Vi tycker att de är mycket intressanta och tillsammans med
de övriga resultaten ger en bra helhetsbild av hur personer med psykisk
funktionsnedsättning ser på sin boendesituation. Vi beklagar att det har tagit lång tid
med denna rapport. Ett avhandlingsarbete är en lång process och vi har behövt
avvakta färdigställandet av avhandlingen innan vi kunde påbörja rapportskrivningen.
Rosita disputerade hösten 2016 och nu har vi sammanställt denna rapport för de
deltagande kommunerna. Hoppas att ni får en intressant och givande läsning!
För er som är sugna på att läsa mer kring det som vi skriver om har vi numrerat
forskningsartiklarna som vi refererar till och listan finns i slutet av rapporten.
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Bakgrund
Utvecklingen av boendeinsatser
Från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet var mentalsjukhusen den
vanligaste miljön för vård och behandling av patienter med psykiska
funktionsnedsättningar och vårdtiderna var för många patienter livslånga. Under den
senare delen av 1900-talet förändrades vården, antalet slutenvårdsplatser minskade
radikalt och ersattes av stöd i samhällsbaserade boendeformer. Efter
Psykiatrireformen 1995 har två nivåer av boendeinsatser utvecklats: bostad med
särskild service och boendestöd i egen bostad (2).

Tidigare forskning
Det finns sedan tidigare en del forskning inom området boende och boendestöd för
målgruppen, men som tidigare nämnts saknas aktuell forskning som handlar om de
boendes tillfredsställelse med sin boendesituation och det boendestöd de får i en
svensk kontext. Likaså råder det brist på forskning som undersöker vad som är mest
angeläget för de boende.
Tidigare internationell forskning har bland annat undersökt effekterna av
förändringen från institutionsvård till samhällsbaserad vård och stöd (3-9). Dessa
studier visade bl a att aspekter av den fysiska miljön, möjligheter till avskildhet och
privatliv, samt mängden regler och bestämmelser hade betydelse för de boendes
tillfredsställelse i samhällsbaserade boenden. En relativt hög grad av tillfredsställelse
med boendesituationen har rapporterats i ett antal studier (10-12). Dessutom har
valmöjligheter, trygghet, säkerhet, avskildhet, närhet till det man behöver (12), samt
möjligheten att ha kontroll över boendet och det stöd man kan få (13), visat sig öka
graden av boendetillfredsställelse.
När det gäller önskemål och vad man föredrar avseende det egna boendet har
tidigare internationell forskning visat att personer med psykisk funktionsnedsättning
föredrog att bo i en egen bostad framför att bo i olika former av gruppbostäder (1418). De föredrog att bo ensamma eller med en partner, framför att bo tillsammans
med andra som har en psykisk funktionsnedsättning (19-20).
Personer ur målgruppen har även uttryckt att de vill ha hjälp och stöd för att klara av
sin privata ekonomi, medicinering, och hushållssysslor (17). Utöver dessa specifika
önskemål värdesatte de en boendeform som tillfredsställer behoven av avskildhet,
mat och ett tak över huvudet, utan att vara alltför kostsam ekonomiskt (21). Dessa
grundläggande behov skiljer sig inte från behoven hos andra medborgare i samhället
(22), men personer med psykisk funktionsnedsättning har visat sig tolerera sämre
villkor på grund av tidigare negativa erfarenheter av sluten psykiatrisk vård (10) och
tacksamhet över att få en bostad (23).
Boende har gett uttryck för att det känns tryggt och säkert att bo i en bostad med
särskild service, eftersom man har tillgång till personal dygnet runt, eller åtminstone
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dagtid (14, 24-25). Boendeformen ger dessutom dagliga möjligheter att umgås med
andra (24). Å andra sidan har det visat sig att personer som har en långvarig psykisk
sjukdom och bor i bostäder med särskild service, tillbringar större delen av dagen i
ensamhet (26). Studier har även visat att den ständiga närvaron av medboende och
personal kan upplevas som en påtvingad gemenskap med begränsade möjligheter till
avskildhet och privatliv (14, 27), samt otrygghet i samband med konflikter mellan de
boende (25).
I en studie om erfarenheter av boendestöd för personer med långvarig
psykossjukdom, synliggjordes brister i boendestödet inom tre områden: hälsosamma
rutiner, meningsfullt innehåll i vardagen, samt integritet och respekt (28). Resultatet
i denna studie bygger på nedskrivna berättelser från närstående, boende och
boendestödjare.
I ett stort svenskt forskningsprojekt, Boendeprojektet (29), har 22 delstudier
genomförts inom olika aspekter av boende och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning. I två delstudier upptäcktes ganska stora skillnader mellan
personalens och de boendes åsikter om vilka vårdande och stödjande handlingar som
är viktiga och vanligast förekommande (30-31). I en annan delstudie undersöktes
hur de boende upplevde sin relation med boendestödspersonalen där de boende
betonade vikten av att känna gemenskap med boendestödspersonalen. De menade att
egenskaper hos personalen, såväl som personalens bemötande, och att få stöd med
praktiska saker var betydelsefullt, samt att känslan av struktur gav trygghet (32).

Syfte
Syftet med forskningsprojektet var således att skaffa kunskap om de boendes
tillfredsställelse och om vad de föredrar när det gäller sitt boende, samt att bidra till
att fylla den kunskapsluckan i en svensk kontext. Som ovan nämnts så lade vi till
ytterligare syften som bland annat handlade om att ta reda på vad som var mest
angeläget för de boende.
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Metod
Genomförande
Datainsamlingen till enkätstudierna (33-35) genomfördes under åren 2011-2012 i
sammanlagt 20 svenska kommuner, medan datainsamlingen till intervjustudierna
(36-37) genomfördes i en storstadskommun och en glesbygdskommun, under
perioden augusti 2014 till september 2015. Målgruppen var personer med psykisk
funktionsnedsättning som bodde i bostad med särskild service eller erhöll
boendestöd i egen bostad. Studierna är etiskt prövade och godkända av
Etikprövningsnämnden i Linköping.
Enkätens utformning
Enkäten Boendesituation – tillfredsställelse och önskemål består av:


Bakgrundsfrågor, inklusive frågor om valmöjligheter i samband med valet
av bostad



Frågor om graden av tillfredsställelse med olika aspekter av boendesituation
och boendestöd. Frågorna besvarades genom skattningar från 1 till 5 enligt
följande:
1 = mycket otillfredsställd; 2 = otillfredsställd; 3 = varken tillfredsställd
eller otillfredsställd; 4 = tillfredsställd; 5 = mycket tillfredsställd.



Frågor om vad den boende anser vara det bästa/sämsta i sin boendesituation,
om man vill bo kvar eller flytta, samt önskemål om framtida
boendesituation.



Påståenden om vad man föredrar när det gäller boendet och boendestödet
med svarsalternativen: Inte viktigt, Ganska viktigt och Mycket viktigt.

Majoriteten av frågorna har tagits fram med utgångspunkt från tidigare
internationella studier. Några frågor som härrör från svenska studier har dessutom
lagts till.
En brukarpanel bestående av personer med lång erfarenhet av psykisk
funktionsnedsättning har bedömt enkätfrågornas läsbarhet, användbarhet och
relevans. Deras kommentarer ledde till mindre språkliga justeringar och därefter
genomfördes en pilotstudie (med 53 deltagare) för att undersöka enkätens
tillförlitlighet (33). Efter analys av pilotstudien rekryterades ytterligare 317 deltagare
och sammanlagt besvarade 370 personer enkäten (33-35).
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Intervjuer
Till den första intervjustudien (36) rekryterades personer som bor i bostad med
särskild service och till den andra intervjustudien (37) rekryterades personer som får
boendestöd i egen bostad. Samtliga intervjuer inleddes med en öppen ingångsfråga:
Vill du berätta för mig hur det är att bo här? alternativt Vill du berätta för mig om
din boendesituation? Deltagarens reflektion följdes upp med frågor av karaktären:
Vad betyder det för dig? eller Hur känns det för dig?
I samband med intervjuerna genomfördes även observationer av bland annat
omgivningsfaktorer i såväl inomhus- som utomhusmiljön. Under den pågående
intervjun visade flera av deltagarna runt i bostaden och/eller i omgivningarna utanför
bostaden. Några visade upp sina husdjur, konstnärliga alster, hobbyprojekt, eller
samlarobjekt.
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Enkätstudiernas resultat
Deltagare
Av de 370 personerna som deltog i enkätstudierna (33-35) bodde 128 i bostad med
särskild service, medan 236 fick boendestöd i egen bostad. Fem personer uppgav att
de bodde i ”annan boendeform” och för en person saknades uppgift om boendeform.
Ungefär lika många kvinnor som män besvarade formuläret. Deltagarnas ålder
varierade mellan 20-83 år, med en genomsnittlig ålder på 49 år. I tabell 1 visas
bakgrundsdata för studiedeltagarna.
Den tid som deltagarna hade bott i sin nuvarande bostad varierade från en månad till
47 år, med en genomsnittlig boendetid på 9 år. Ungefär en tredjedel av deltagarna
uppgav att de har fysiska begränsningar (exempelvis svårigheter att gå i trappor)
som påverkar deras val av bostad.
Av de 128 personer som bodde i bostad med särskild service ville 36 procent flytta
någon annanstans. Majoriteten av dem ville flytta till egen bostad eller till en
träningslägenhet, för att få något eget och/eller för att uppnå ökad självständighet,
ökat självbestämmande, eller ökad frihet.
Av de 236 personer som bodde i egen bostad ville 37 procent flytta någon
annanstans. Majoriteten av dem ville byta bostadsort/bostadsområde eller byta från
lägenhet till villa, för att få större bostad, bättre standard, lugnare omgivning, längre
avstånd till grannar, eller för att komma närmare familj/vänner.
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Tabell 1. Bakgrundsdata för deltagare i enkätstudierna (33-35)
Antal (%)
Kön

Antal (%)
Boendeform

Man

190 (51.4)

Egen bostad

236 (63.8)

Kvinna

179 (48.4)

Bostad med särskild service

128 (34.6)

Uppgift saknas

1 (0.2)

Annat boende

5 (1.4)

Uppgift saknas

1 (0.2)

Ålder
20 – 34

53 (14.3)

Utbildning

35 – 49

127 (34.3)

Grundskola

134 (36.2)

50 – 64

153 (41.4)

Gymnasium

171 (46.2)

65 – 83

26 (7.0)

Högskola

59 (16.0)

Uppgift saknas

11 (3.0)

Uppgift saknas

6 (1.6)

Civilstånd

Sysselsättning

Ensamstående

331 (89.5)

Arbetar inom öppna arbetsmarknaden

12 (3.2)

Gift/Sammanboende

26 (7.0)

Arbetar inom skyddad verksamhet

22 (5.9)

Uppgift saknas

13 (3.5)

Studerar

13 (3.5)

Deltar i sysselsättningsverksamhet

122 (33.0)

Psykiatrisk diagnos
Psykossjukdom

120 (32.4)

Går på Träfflokal

61 (16.5)

Affektiv sjukdom

70 (18.9)

Annat

106 (28.7)

Neuropsykiatrisk
diagnos

46 (12.4)

Uppgift saknas

34 (9.2)

Annan diagnos

52 (14.1)

Ingen diagnos

29 (7.8)

Uppgift saknas

53 (14.3)
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Tillfredsställelse med boende och boendestöd
De boendes tillfredsställelse med sin boendesituation och det boendestöd de får,
undersöktes med hjälp av frågor som tog upp olika sidor av boende och boendestöd.
Exempel på sådana frågor är: Hur tillfredsställd är du med säkerheten i ditt
bostadområde?; Hur tillfredsställd är du med hur lätt det är att kontakta din
boendestödjare/personalen när du behöver det? De boende besvarade frågorna med
hjälp av sifferalternativ, från mycket otillfredsställd [1] till mycket tillfredsställd [5].
De flesta av deltagarna uppgav alternativ 4 (tillfredsställd) när det gäller frågor som
rör följande faktorer: boendestödets genomförande; den trygghet, säkerhet och
avskildhet som bostaden erbjuder; möjligheterna att ha kontroll och valmöjligheter
angående när boendestödet skall ges; samt närheten till samhällsservice. När det
gäller frågor som rör det sociala livet var det vanligast att man svarade antingen 3
(varken tillfredsställd eller otillfredsställd) eller 4 (tillfredsställd). Dock var nästan
15 procent av deltagarna otillfredsställda eller mycket otillfredsställda med sin
allmänna boendesituation (34).
De boende i egen bostad var mer tillfredsställda med boendestödets genomförande,
men mindre tillfredsställda med frågor som rör det sociala livet, jämfört med de
boende i bostad med särskild service. De hade också haft fler valmöjligheter när de
valde bostad och i större utsträckning bestämt själva var de skulle bo, jämfört med
de som bodde i bostad med särskild service som hade haft få, eller inga
valmöjligheter alls och som var hänvisade till att bo i en bostad som andra
människor hade bestämt att de skulle flytta till (34).

Faktorer som kan bidra till allmän boendetillfredsställelse
Vi har också undersökt vad som påverkar tillfredsställelse med boendesituationen,
eftersom detta kan vara betydelsefullt att veta för den som planerar och genomför
boendeinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Trygghet, säkerhet
och avskildhet visade sig påverka tillfredsställelsen mest. Men boendestödets
genomförande, den boendes valmöjligheter och kontroll över när boendestödet skall
ges, samt socialt liv påverkade också de boendes tillfredsställelse. Dessutom hade
graden av självbestämmande i samband med valet av bostadsområde och bostad,
samt mängden information i samband med valet av bostad inverkan på hur
tillfredsställd man var med sin boendesituation, oavsett hur länge man hade bott i sin
nuvarande bostad (34).

Det bästa och det sämsta i boendesituationen
Frågan om vad de boende anser vara det bästa respektive det sämsta i
boendesituationen besvarades av en del deltagare med enstaka ord, medan andra
svarade med en eller flera meningar (35).
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Det bästa och det sämsta i bostad med särskild service
En tredjedel av uttalandena om det bästa i boendesituationen i bostad med särskild
service berör frågor om den fysiska miljön. Att ha en trevlig, lagom stor bostad, i
gott skick, med bra standard och läge togs upp som det bästa i boendesituationen.
Bostaden beskrivs som ”trevlig” och ”modern”, med ”centralt läge” och ”närhet till
naturen”. Å andra sidan tar de boende även upp negativa aspekter av den fysiska
miljön. Att ha en för liten bostad, som är i dåligt skick, med låg standard och
oönskat läge beskrivs som det sämsta. Exempel: ”dragiga fönster”, att det är ”för
trångt” och att det finns ”för lite allmänna utrymmen” (Tabell 2a) (35).
Det dagliga sociala umgänget med medboende och personal uppges ha både
positiva och negativa sidor. Att ha trevliga och hjälpsamma människor omkring sig,
”trevliga grannar” och ett ”trevligt bemötande av kompetent personal” beskrivs som
det bästa. Å andra sidan toppas listan över det sämsta i boendesituationen av
uttalanden om att tvingas vara med människor som man känner sig obekväm med.
Uttalanden om ”jobbiga medpatienter”, att ”grannen tigger cigaretter och pengar”,
att ”inte våga fråga när något är oklart” och att ”man kan inte berätta något för någon
i personalen för då sprids det till hela personalen” visar att boende kan känna sig
obekväma med såväl medboende som personal (Tabell 2a) (35).
Flera av de boende i bostad med särskild service jämför sin nuvarande
boendesituation med tidigare erfarenheter av psykiatrisk slutenvård. De menar att
den nuvarande boendesituationen innebär möjligheter till självständighet. Detta tas
upp i uttalanden om att ha möjligheter till frihet och oberoende, som exempelvis ”att
allt bygger på en viss frivillighet”, ”att jag har mycket frihet”, ”att få sköta mig
själv”, ”att jag kan öppna fönstret när jag vill” och att ha möjligheten ”att vara
självständig och vuxen och samtidigt få hjälp”. Å andra sidan beskrivs en del
begränsningar när det gäller möjligheter till självständighet, i uttalanden om att det
sämsta i boendesituationen är att ha begränsat självbestämmande och kränkt
integritet, att ”jag får aldrig riktigt vara ifred”, att personal som har nycklar ”går in i
mitt rum utan min kännedom”, samt att känna sig ”instängd”, ”bevakad” och utsatt
för ”tvång” (Tabell 2a) (35).
Som vardagliga höjdpunkter i bostad med särskild service framhålls möjligheten att
få god mat och kaffe varje dag, ”efterrätt” och ”fika vid halv tre”, samt att ha
möjligheter till aktiviteter och hobbys, som att gå ut och ”handla med personal”, ”se
på egen TV” och att ha tillgång till en ”uteplats att pyssla i” (Tabell 2a) (35).
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Tabell 2a. Det bästa och det sämsta i bostad med särskild service – uttalanden, antal och
procent av totalt antal uttalanden (35)
Antal

(%)

Uttalanden om det bästa i boendesituationen. Totalt antal 213
Att ha en trevlig, lagom stor bostad, i gott skick, med bra standard och läge
Att ha trevliga och hjälpsamma människor omkring sig
Att ha möjligheter till frihet och oberoende
Att få god mat och kaffe varje dag
Att ha möjligheter till aktiviteter och hobbys
Annat/Inget är bäst

73
70
32
16
8
14

34.3
32.9
15.0
7.5
3.8
6.6

Uttalanden om det sämsta i boendesituationen. Totalt antal 131
Att tvingas vara med människor som man känner sig obekväm med
Att ha begränsat självbestämmande och kränkt integritet
Att ha en för liten bostad, som är i dåligt skick, med låg standard och oönskat läge
Annat/Inget är sämst

36
33
29
17

32.1
29.5
25.9
15.2

Det bästa och det sämsta i egen bostad med boendestöd
Nästan två tredjedelar av uttalandena om såväl det bästa som det sämsta i
boendesituationen berör bostadens fysiska miljö. Värdet av att ha en trevlig, lagom
stor bostad, i gott skick, bra standard och läge, samt låg hyreskostnad, lyfts i
beskrivningar av bostaden som ”relativt billig”, ”lagom stor” med ”egen ingång”
och närhet till ”natur, ”familj”, ”post, butiker och caféer”. Negativa aspekter av att
ha en för liten bostad, som är i dåligt skick med låg standard, oönskat läge och hög
hyra, kommer fram i uttalanden om ”hög hyra”, att bostaden är så liten att den
”saknar kök”, att där inte finns ”plats att ha saker och socialt umgänge”, att ”det är
kallt på vintern” och ”långt till affären” (Tabell 2b) (35).
Vikten av att känna trygghet tas upp i uttalanden om att det bästa i
boendesituationen är att känna sig trygg och säker i bostaden. Exempel på sådana
uttalanden är ”att ha ett tryggt boende” och ”jag behöver inte vara rädd”. Å andra
sidan vittnar uttalanden om att det sämsta i boendesituationen är att känna sig otrygg
i bostadsområdet, exempelvis på grund av ”vissa stölder på gården”, ”missbrukare i
och runt huset”, samt ”att inte kunna gå ut på natten på grund av oro för våld”
(Tabell 2b) (35).
Ett boende i egen bostad ger möjligheter till självständighet, vilket värdesätts av de
boende. De boende tar upp värdet av att ha möjligheter till frihet och oberoende i
uttalanden om att det bästa är ”att jag har mina egna rutiner och tider och kan
bestämma över min dag”, ”friheten att själv utforma min bostad”, samt ”friheten att
kunna gå hur man vill”. Självständigheten i den egna bostaden kan dock leda till
känslor av att vara ensam utan stöd, vilket blir synligt när de boende förklarar att det
sämsta är att ”jag känner ingen granne”, ”har för lite människor omkring mig” och
”viss ensamhet, är mycket hemma i lägenheten och röker mycket”. Upplevelsen av
brist på stöd syns i uttalanden om ”stöket” eller ”röran” i bostaden och ovisshet om
när boendestödjaren skall komma, eller vem som kommer för att ge boendestöd
(Tabell 2b) (35).
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Som vardagliga höjdpunkter i den egna bostaden tar de boende upp det positiva i att
ha möjligheter till aktiviteter och hobbys, som att ”baka och laga mat”, ”lyssna på
musik”, ”gå ut i trädgården”, ”jobba med ved, odlingar och fiska strömming”.
Möjligheter att ha husdjur kan också berika vardagen med höjdpunkter. Detta
beskrivs i uttalanden om att det bästa i boendesituationen är ”att jag har min katt”,
”att få ha flera djur”, att kunna ha hund, eller egna höns att pyssla med (Tabell 2b)
(35).
Tabell 2b. Det bästa och det sämsta i egen bostad med boendestöd – uttalanden, antal
och procent av totalt antal uttalanden (35)
Antal

(%)

Uttalanden om de bästa i boendesituationen. Totalt antal 418
Att ha en trevlig, lagom stor bostad, i gott skick, bra standard och läge, låg hyreskostnad
Att känna sig trygg och säker i bostaden
Att ha möjligheter till frihet, oberoende och självbestämmande
Att ha möjligheter till aktiviteter och hobbys
Att ha möjligheter att ha husdjur
Annat/Inget är bäst

259
91
42
12
5
9

62.0
21.8
10.0
2.9
1.2
2.2

Uttalanden om det sämsta i boendesituationen. Totalt antal 238
Att ha en för liten bostad, som är i dåligt skick med låg standard, oönskat läge, hög hyra
Att känna sig otrygg i bostadsområdet
Att vara ensam, utan stöd
Annat/Inget är sämst

151
34
28
25

63.4
14.3
11.8
10.5

De boendes önskemål
De boendes önskemål undersöktes med hjälp av olika påståenden om bostaden,
exempel: tillräckligt stor, eller månadshyrans belopp, samt olika påståenden om
boendestöd, exempel: boendestöd/personal tillgängliga dygnet runt, eller att
boendestödjaren/personal lyssnar på dig. För varje påstående fanns tre olika
svarsalternativ, från inte viktigt till mycket viktigt.
Önskemål i bostad med särskild service
Resultatet visar att de boende i bostad med särskild service anser att de flesta av de
31 påståenden om olika egenskaper i boendesituationen är mycket viktiga eller
ganska viktiga. I tabell 3a redovisas de 10 påståenden som mer än 60 procent av
deltagarna värdesatte som mycket viktiga. Det påstående som värdesattes som minst
viktigt var att bostaden är belägen på landet, medan hiss till andra våningen
värderades som näst minst viktigt.
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Tabell 3a. Bostad med särskild service. De boendes önskemål. De 10 påståenden [av 31] som
värdesattes högst.
Totalt antal 128
Påstående
1

Att personalen lyssnar på dig

Mycket viktigt
Antal (%)
102 (79.7)

2

Att personalen försöker lära känna dig

91 (71.1)

3

Möjligheten att få inreda och möblera som du vill

93 (72.7)

4

Att bostaden ligger i ett tryggt område

90 (70.3)

5

Att personalen samtalar med dig kring det du upplever svårt

89 (69.5)

6

Möjligheten att kunna bjuda hem familj/vänner

88 (68.8)

7

Att få bo självständigt

83 (64.8)

8

Att bostaden är i ett bra skick

82 (64.1)

9

Närhet till affärer

81 (63.3)

10

Att ha kontroll över vad personalen hjälper dig med

77 (60.2)

Resultatet visar att majoriteten av de boende värdesätter mycket högt att personalen
lyssnar på dem, försöker lära känna dem och har förmågan och viljan att samtala om
svåra frågor. Det är också en stor majoritet av de boende som sätter ett högt värde på
att ha möjligheter till självbestämmande när det gäller bostadens inredning, att bo i
ett tryggt område, samt att kunna bjuda hem familjemedlemmar eller vänner.
Önskemål i egen bostad
Vidare visar resultatet att även de boende i egen bostad anser att de flesta av de 31
påståenden om olika egenskaper i boendesituationen är mycket viktiga eller ganska
viktiga. I tabell 3b redovisas de 13 påståenden som mer än 60 procent av deltagarna
värdesatte som mycket viktiga. Även de boende i egen bostad ansåg att det är minst
viktigt att bostaden är belägen på landet och att det finns hiss till andra våningen.
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Tabell 3b. Egen bostad med boendestöd. De boendes önskemål. De 10 påståenden [av 31] som
värdesattes högst.
Totalt antal
236

1

Påstående
Att boendestödjaren lyssnar på dig

Mycket viktigt
Antal (%)
203 (86.0)

2

Att få inreda och möblera som du vill

195 (82.6)

3

Att få bo självständigt

194 (82.2)

4

Att boendestödjaren försöker lära känna dig

184 (80.0)

5

Möjligheten att kunna välja bostad

182 (77.1)

6

Att bostaden ligger i ett tryggt område

180 (76.3)

7

Att boendestödjaren samtalar med dig kring det du tycker är svårt

179 (75.9)

8

Att boendestödjaren tillsammans med dig skapar ordning på ditt dagliga liv

176 (74.6)

9

Möjligheten att kunna bjuda hem familj/vänner

169 (71.6)

10

Månadshyrans belopp

163 (69.1)

Även bland de boende i egen bostad var det överväldigande många som satte ett
högt värde på boendestödjarnas förmåga och vilja att lyssna och lära känna de
boende. Det var också en stor majoritet som menade att det är mycket viktigt att få
bo självständigt, samt att få möblera och inreda som man själv vill. Möjligheten att
själv kunna få välja bostad värdesattes också högt, liksom att bostaden ligger i ett
bostadsområde som upplevs som tryggt.
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Intervjustudiernas resultat
I enkätstudierna (33-35) synliggjordes skillnader mellan svaren från de boende i
egen bostad jämfört med de som bodde i bostad med särskild service, vilket ledde
fram till beslutet att genomföra två intervjustudier, en i vardera boendeformen (3637).

Att bo och leva i bostad med särskild service
Deltagare
Intervjuer genomfördes med 20 personer som bodde i åtta olika bostäder med
särskild service (36). Av de 20 deltagarna var nio kvinnor och elva män. De var i
åldrarna 21-66 år och hade bott i sin nuvarande bostad i 2-20 år.
Att vara berövad egenmakt
Det visade sig att det som är mest angeläget för de boende i bostad med särskild
service är upplevelsen av att vara berövad egenmakt, vilket innebär att ha
begränsade möjligheter att påverka sin egen livssituation. Boendeformen i sig
innebär att de boende har begränsade möjligheter till privatliv och att de är
hänvisade till att dela vissa utrymmen med personer som de själva inte har valt att bo
tillsammans med. De boende förklarar att de dessutom har begränsade möjligheter
att fatta beslut om sin nuvarande och framtida livssituation, eftersom sådana beslut
oftast fattas av exempelvis läkare, socialtjänstemän eller boendets personal. De
beskriver bostaden som personalens arbetsplats, eller som en institution, där
personalen avgör vilka regler som gäller. Det förekommer att dörrar till
gemensamma utrymmen, som kök och TV-rum, hålls låsta, att boende nekas tillträde
till sådana utrymmen, samt att boende inte har möjlighet att kontrollera vem som
kan komma in i bostaden. Det förekommer också att personal använder
sjukhuskläder, vilket förstärker känslan av att bo på en institution.
Att vara berövad egenmakt leder till känslor av maktlöshet, meningslöshet och att
vara mindre värd än andra människor. De boende hade olika strategier för att hantera
detta, vilka sammanfattas som en ständig strävan efter mening i nuet. Detta innebär
att söka efter, eller aktivt skapa mening i en livssituation som inte motsvarar
förväntningar, önskemål eller behov. De strategier som används i denna strävan efter
mening är: att leva i nuet; att sträva efter egenmakt; att stärka självkänslan; samt
att hantera upplevelser, tankar och känslor (36). Nedan beskrivs på vilka sätt dessa
strategier tar sig uttryck i vardagen. Det är värdefullt att boendepersonal ges
möjlighet att förstå att det kan vara känslor av berövad egenmakt som ligger bakom.
Genom denna kunskap kan personalen ges större möjligheter att ge det unika stöd
som varje enskild boende behöver.
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Strategier
Att leva i nuet innebär att göra det bästa av situationen här och nu genom att se till
att hålla sig sysselsatt med hushållsarbete, trädgårdsarbete, snöskottning, snickerier
m.m. och/eller att njuta av sinnesintryck med hjälp av musik, natur, mat, kaffe och
kakor m.m. Resultatet visar att det är lättare för de boende att finna meningsfull
sysselsättning om bostaden ligger i landsbygdsmiljö.
Att sträva efter egenmakt inbegriper att bevara befintlig egenmakt genom att
exempelvis låsa dörren om sig och inte öppna när någon knackar på; att återta
förlorad egenmakt genom att till exempel ansöka om att få flytta till en annan
bostad; samt att erövra egenmakt på nya områden, exempelvis genom att
komplettera ofrivillig medicinsk behandling med alternativa behandlingsmetoder
som örtmediciner och yoga.
För att stärka självkänslan krävs en redan befintlig tro på sig själv och sin egen
förmåga. Strategin innefattar att söka bekräftelse från andra, exempelvis genom att
hjälpa andra eller visa upp sina konstnärliga eller musikaliska talanger för andra; att
söka gemenskap med andra genom att dela intressen eller delta i fritidsaktiviteter
med andra; samt att söka närhet, ömhet och värme från närstående, medboende eller
husdjur.
Att hantera upplevelser, tankar och känslor innefattar att hantera upplevd berövad
egenmakt, ensamhet och meningslöshet, känslor av att vara missförstådd och
orättvist behandlad, samt oro för framtiden. De boende strävar efter att styra sina
tankar till att vara så positiva som möjligt; de ger utlopp för sina känslor genom gråt,
skratt, vredesutbrott, eller genom att måla, skriva poesi eller musik; och de anförtror
sig till andra, exempelvis personal, närstående, medboende, eller husdjur.
Om de ovanstående fyra strategierna fungerar underlättar de för varandra och bidrar
till upplevelser av mening i nuet, vilket medför att känslan av berövad egenmakt
minskar. Om däremot ingen av strategierna är framgångsrik ökar känslan av berövad
egenmakt och meningslöshet och den boende kan behöva en tillfällig vila från nuet.
Att vila från nuet innebär att koppla bort alla tankar på nuet och istället vila i en
fiktiv verklighet med hjälp av exempelvis TV, film, böcker, eller datorspel; vila i det
förflutna genom att försjunka i minnen från tidigare goda relationer, tidigare positiva
boendesituationer, resor och utflykter, och/eller vila i framtiden genom att fantisera
om en framtida förbättrad livssituation med goda relationer och ett trivsamt boende.
Ur den tillfälliga vilan från nuet hämtas motivation, mod och kraft för att orka
återvända till nuet och den ständiga strävan efter mening.
Om strategierna för att sträva efter mening misslyckas gång på gång kan känslan av
berövad egenmakt bli så överväldigande att den leder till resignation. Då kan en
flykt från nuet vara den enda återstående utvägen för att överleva i en livssituation
som är en ständig påminnelse om den berövade egenmakten.
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Att fly från nuet innebär att inte återvända till nuet efter en tids vila, utan istället
stanna kvar i den fiktiva verkligheten eller i dagdrömmarna om det förflutna eller
framtiden. Den boende tillbringar då hela dygnet, med undantag för måltider och
sömn, åt att leva i en fiktiv verklighet, leva i det förflutna, eller leva i framtiden.
Meningen med livet representeras då av det som händer i den fiktiva verkligheten
eller i dagdrömmarna (36).

Att bo och leva i egen bostad med boendestöd
Deltagare
Intervjuer genomfördes med 16 personer, åtta kvinnor och åtta män, som fick
boendestöd i egen bostad (37). Deltagarna var mellan 23 och 60 år och hade bott i
sin nuvarande bostad i 2-25 år. De hade haft boendestöd under olika lång tid, från
sex månader till 13 år. Antalet boendestödstillfällen varierade mellan en gång
varannan vecka till fyra gånger i veckan, 1-2 timmar per tillfälle.
Vardagslivets omöjliga uppdrag
Det mest angelägna för de boende i egen bostad är att de upplever vardagslivet som
ett mer eller mindre omöjligt uppdrag. Vardagslivet upplevs som komplext, med ett
rikt informationsflöde, ständiga krav på uppmärksamhet, koncentration och
beslutsfattande, som kompliceras av tidspress, oförutsedda händelser och plötsliga
förändringar. Allt detta, i kombination med exempelvis uppmärksamhetsstörningar,
koncentrationssvårigheter, tvångssymtom och svårigheter med tidsuppfattning,
upplevs som mer eller mindre omöjligt att hantera. Den komplicerade
kombinationen leder till en rädsla för att inte klara kraven, att inte duga, att missa
något viktigt, eller att råka illa ut. Denna rädsla tar energi och leder till känslor av
kaos, handlingsförlamning, ångest, skuld, skam, ensamhet och utsatthet. För att
hantera detta använde de boende olika strategier. Dessa strategier sammanfattas som
en ständig strävan efter att bemästra vardagslivet, vilket innebär en daglig kamp för
att ta kommandot och ha kontroll över vardagslivet. Kampen för att bemästra
vardagslivet är en process som pågår under lång tid, ofta flera år. Boendestödet är en
förutsättning för att processen skall komma igång och kontinuitet i boendestödet är
en förutsättning för att den skall fortsätta. Innan den boende har fått boendestöd
används strategin att undvika hinder och svårigheter. När den boende får
boendestöd öppnas möjligheter att, tillsammans med boendestödjaren, påbörja
processen att bemästra vardagslivet med hjälp av följande strategier: att identifiera
vad som ingår i vardagslivet; att organisera vardagslivet; att tackla vardagliga
uppgifter; att utmana uppgifter som upplevs som omöjliga att klara av; samt att
berika sig själv och sitt vardagsliv. Om processen avbryts sker en återgång till att
undvika hinder och svårigheter (37). Det är värdefullt att planerare och genomförare
av boendestöd ges möjlighet att förstå, dels att vardagslivet kan upplevas som ett
omöjligt uppdrag, dels på vilka sätt de boendes strategier för att hantera denna
upplevelse kan ta sig uttryck i vardagen. Genom sådan kunskap ökar möjligheterna
att ge det unika stöd som varje enskild person behöver. De nämnda strategierna
beskrivs därför mer ingående nedan.
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Strategier
Strategin att undvika hinder och svårigheter används framförallt innan den boende
får boendestöd. Den boende försöker gå runt hinder och hålla en distans till de
vardagliga kraven genom att avstå från att utföra vardagliga sysslor och genom att
använda olika nödlösningar, som exempelvis att äta smörgåsar eller beställa hem
snabbmat istället för att laga mat. Strategin löser oftast aktuella problem ”hjälpligt”
för tillfället, men leder på sikt till konsekvenser som ökar känslorna av kaos, ångest,
handlingsförlamning, skuld och skam. Dessa känslor leder till minskad förmåga att
hantera vardagslivet, vilket i sin tur leder till mer kaos och ångest i en nedåtgående
spiral.
Strategin att identifiera vad som ingår i vardagslivet, hur det fungerar och på vilka
sätt det kan optimeras, startar i och med att den boende får boendestöd. Tillsammans
med boendestödjaren kartläggs vardagens aktiviteter som exempelvis att handla,
laga mat, äta, sova, duscha, betala räkningar och gå till jobbet eller Träffpunkten.
Sedan vidtar arbetet med att urskilja vad som hindrar den boende att genomföra
dessa aktiviteter och vad det finns för möjligheter att övervinna dessa hinder.
När vardagens aktiviteter, hinder och möjligheter identifierats kan den boende
tillsammans med boendestödjaren påbörja arbetet med att organisera sitt vardagsliv.
Detta sker genom att reducera antalet ägodelar och aktiviteter, skapa ordning i
hemmet och bygga upp en tidsmässig struktur med hjälp av exempelvis ”att göralistor”, samt dygns- och veckoscheman för vardagliga aktiviteter. Medan
vardagslivet organiseras synliggörs vilka områden som behöver tacklas för att nå en
fungerande vardag.
Att tackla vardagliga uppgifter innefattar att påbörja och genomföra uppgifter som
den boende inte vet hur han/hon skall hantera, eller hur han/hon skall få tid och
energi för att genomföra. Det kan gälla exempelvis disk, tvätt, städning, att ringa ett
telefonsamtal eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Uppgifterna
tacklas tillsammans med boendestödjaren genom att fokusera på en uppgift i taget,
testa olika sätt att ta itu med uppgiften och sedan öva på att utföra samma aktivitet
upprepade gånger för att uppnå rutin. När den boende har kommit så här långt i
processen, vilket kan ta flera år, har självkänslan stärkts och det finns både tid och
kraft för att ta itu med de riktigt svåra utmaningarna.
Att utmana de svårigheter det innebär att ta itu med uppgifter som upplevs som
omöjliga att klara av, är mycket krävande för den boende. Här kan boendestödjaren
hjälpa den boende dels med att hitta fungerande sätt att skydda sig mot en del av de
obehag som utmaningen medför, dels med planeringen och genomförandet av
utmaningen. Först genomförs en mycket liten del av uppgiften. Successivt
genomförs sedan en allt större del av uppgiften, till dess att den boende klarar att
genomföra hela uppgiften från början till slut och lägga in den i de dagliga rutinerna.
Möjligheterna att berika sig själv och sitt vardagsliv ökar i takt med att alltfler
områden bemästras. Genom att hjälpa andra, sprida glädje bland andra, söka arbete
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eller studier och utföra viktiga sysslor, kan den boende få känna sig betydelsefull.
Ett hanterbart vardagsliv öppnar möjligheter för att leva mer hälsosamt, att kunna
handla och tillaga varierad och näringsrik mat, att motionera, samt att undvika tobak,
alkohol och droger. Det ger också möjligheter att förgylla sin tillvaro genom att
omge sig med trevliga och vackra saker, planera för positiva händelser, och umgås
med nära och kära.
När vardagslivet känns hanterbart, den boende känner sig betydelsefull och kapabel,
upplever ett förbättrat välbefinnande, och när livet till och med har fått en guldkant,
väcks tankar om att vara kapabel att bemästra vardagslivet på egen hand, utan stöd.
Då kan det vara aktuellt att gradvis reducera mängden boendestöd och planera för en
framtid utan detta stöd.
Om kontinuiteten i boendestödet bryts, exempelvis genom byte av boendestödjare
eller helt uteblivet boendestöd under en period, bryts den tidigare skapade ordningen
och strukturen successivt ner. Vardagslivets uppdrag upplevs åter som omöjligt och
en återgång sker till att undvika hinder och svårigheter, vilket i sin tur leder till en
nedåtgående spiral av kaoskänslor och ångest. De boende ger uttryck för att de
känner sig ensamma med ansvaret som ”projektledare” för boendestödstimmarna när
ordinarie boendestödjare ersätts med vikarier. Oron för att stå ensamma med detta
ansvar leder ibland till att boende väljer att avstå från boendestöd när ordinarie
boendestödjare har semester. Detta val medför dock ett avbrott i processen att
bemästra vardagslivet och en återgång sker till att undvika hinder och svårigheter.
Den beviljade stödinsatsen omprövas med jämna mellanrum och de boende ger
uttryck för en ständigt närvarande oro för att ett framåtskridande i processen att
bemästra vardagslivet skall medföra att boendestödet dras in vid nästa
omprövningstillfälle (37).
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Reflektioner kring hur resultaten kan användas i
boendeverksamheter
Resultatet visar en relativt hög grad av självrapporterad tillfredsställelse med de
flesta aspekter av boende och boendestöd. Liknande resultat syns i tidigare
internationella studier (11-12). Dock uppger ca en tredjedel av enkätstudiernas
deltagare att de vill flytta någon annanstans. De öppna frågorna och intervjuerna ger
en mer nyanserad bild, med både positiva och negativa aspekter av
boendesituationen.
Den höga graden av självrapporterad boendetillfredsställelse skulle kunna kopplas
till att personer ur målgruppen kan ha låga förväntningar på grund av tidigare
negativa erfarenheter (10) och tacksamhet över att deras boende- och livssituation
har blivit bättre (23). Att vara tillfredsställd med boendesituationen kan exempelvis
innebära att man värdesätter möjligheten att kunna öppna fönstret när man vill.
Nedan lyfts slutsatser kring hur forskningsprojektets resultat kan komma till praktisk
användning i boende- och boendestödsverksamheter. Vi lyfter även frågor som kan
vara lämpliga att diskutera i samband med planering av boendeinsatser, i
personalgrupper, respektive i grupper bestående av både personal och boende.

Bostadens fysiska miljö
Majoriteten av de boende i båda grupperna (boende i bostad med särskild service
respektive i egen bostad) var tillfredsställda med bostadens närhet till
samhällsservice, som butiker, allmänna kommunikationer, vårdcentral m.m.
Förutom bostadens läge togs dess storlek, utformning, standard och skick upp som
det bästa likaväl som det sämsta i båda boendeformerna. Dessa aspekter har visat sig
vara viktiga även i allmänna befolkningsstudier om människors
boendetillfredsställelse och vad människor i allmänhet föredrar när det gäller boende
(38-39). Vid planering och genomförande av boendeinsatser är det viktigt att vara
medveten om att målgruppens behov när det gäller boende, inte skiljer sig från andra
människors behov.
I bostäder med särskild service har strävan de senaste decennierna varit att, så
långt det är möjligt, få bort den institutionella prägeln i den fysiska miljön – en
bostad med särskild service skall likna vilken bostad som helst. Men studiernas
resultat visar att spår av den institutionella prägeln finns kvar, i form av låsta grindar
och dörrar, samt sjukhusklädd personal.
Att diskutera:
1. Hur kan planerare arbeta för att den institutionella prägeln skall minskas i
bostäder med särskild service?
2. Vad kan personal göra för att minska den institutionella prägeln?
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De boende i egen bostad hade, jämfört med de boende i bostad med särskild
service, fler valmöjligheter och högre grad av självbestämmande vid val av bostad.
Fler än 60 % av uttalandena om såväl det bästa som det sämsta i boendesituationen
berörde olika aspekter av den fysiska miljön. Exempelvis beskrevs bostaden å ena
sidan som lagom stor, trevlig, med bra planering och tillfredsställande läge, och å
den andra sidan som för liten, i dåligt skick och med låg standard.
Att diskutera:
1. Reflektera över positiva och negativa egenskaper när det gäller den fysiska
miljön i din egen bostad. Jämför med den fysiska miljön i bostäder där
personer med psykisk funktionsnedsättning bor. Diskutera sedan i gruppen:
a. Vilka likheter kan ni identifiera?
b. Vilka skillnader kan ni identifiera?
2. Finns det behov av förändringar när det gäller den fysiska boendemiljön där
personer ur målgruppen bor?
a. I så fall, vilka förändringar?
b. Hur kan planerare arbeta för att åstadkomma sådana förändringar?

Trygghet, säkerhet och avskildhet
Ett av de viktigaste önskemålen i båda grupperna var att få bo i ett tryggt
bostadsområde. Trygghet, säkerhet och avskildhet visade sig också vara den
viktigaste faktorn för att åstadkomma boendetillfredsställelse.
I bostad med särskild service framkom det positiva i att ha trevliga och
hjälpsamma människor omkring sig och god mat och kaffe som dagliga höjdpunkter.
Å andra sidan synliggjordes det negativa i en påtvingad gemenskap med begränsade
möjligheter till avskildhet och privatliv. De boende använder olika strategier för att
hantera detta. Boendeformen innebär för en del boende en påtvingad gemenskap
med människor som man känner sig obekväm med och inte litar på, vilket kan
upplevas som en otrygghet i bostaden. Upplevelser av en påtvingad gemenskap i
bostad med särskild service har tidigare uppmärksammats i en svensk intervjustudie
(27). En medvetenhet om både positiva och negativa sidor av att bo i en kollektiv
boendelösning, samt de boendes strategier för att hantera detta, kan underlätta i
personalens strävan efter att förstå och ge individuellt stöd till varje enskild boende.
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Att diskutera:
Hur kan personalen arbeta för att
1. öka känslan av trygghet och säkerhet i bostäder med särskild service?
2. öka de boendes möjligheter till avskildhet?
3. identifiera de boendes strategier för att hantera otryggheten i
bostadssituationen, samt de begränsade möjligheterna till avskildhet och
privatliv?
4. underlätta och stödja positiva strategier?

De boende i egen bostad kände sig trygga i sin bostad, som dessutom erbjöd goda
möjligheter till avskildhet och privatliv. Å andra sidan var de boende i egen bostad
mindre tillfredsställda med sitt sociala liv, jämfört med de boende i bostad med
särskild service och de beskrev upplevelser av otrygghet i bostadsområdet, känslor
av ensamhet, social isolering och brist på stöd, samt hur de boende hanterade detta.
Socialt liv visade sig dessutom vara en av de viktigaste faktorerna för att
åstadkomma boendetillfredsställelse. Det kan upplevas som ett dilemma att behöva
välja mellan den typ av bostad man vill ha och det stöd man behöver. Detta dilemma
har synliggjorts i en tidigare internationell studie (40).
Att diskutera:
1. Hur kan kommunerna arbeta för att personer med psykisk
funktionsnedsättning skall känna sig trygga och säkra både i och utanför sin
bostad?
2. Hur kan boendestödjare arbeta för att
a. identifiera de boendes strategier för att hantera känslor av otrygghet,
ensamhet och brist på stöd?
b. underlätta och stödja positiva strategier för att hantera otrygghet,
ensamhet och brist på stöd?
c. bidra till att minska de boendes känslor av otrygghet, ensamhet och
brist på stöd?
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Självbestämmande, självständighet och boendeinsatsernas
genomförande
Att få bo självständigt var ett av de viktigaste önskemålen bland de boende i båda
boendeformerna, liksom önskan om att få inreda och möblera som man själv vill,
samt att ha möjligheten att kunna bjuda hem familj och vänner. Andra viktiga
önskemål var att personalen lyssnar på den boende, försöker lära känna
henne/honom, och engagerar sig i samtal om sådant som den boende upplever svårt.
Aspekter av frihet och självständighet kom på tredje plats i listan över det bästa i
båda boendeformerna.
Resultatet visade att mängden information och graden av självbestämmande i
samband med val av bostad; boendestödets genomförande; samt den boendes
valmöjligheter och kontroll över när boendestödet skall ges, var tre av de viktigaste
faktorerna för att åstadkomma boendetillfredsställelse. Hur boendestödet genomförs
visade sig ha betydelse för de boendes möjligheter till självbestämmande och
självständighet.
Den upplevda friheten och självständigheten i bostäder med särskild service
visade sig vara förenad med vissa begränsningar, vilka beskrevs som ”instängdhet”
och ”tvång”. Samtidigt uttrycktes tacksamhet över att kunna öppna fönstret när man
själv vill och att ”allt bygger på en viss frivillighet”.
De boende i bostäder med särskild service beskrev känslor av att vara berövad
egenmakt och de använde olika strategier för att finna en mening i nuet, trots den
berövade egenmakten. Exempelvis strävade de efter att leva i nuet genom att hålla
sig sysselsatta och att njuta av sinnesintryck. Detta understryker vikten av att boende
involveras i vardagliga sysslor, såsom hushållsarbete och trädgårdsarbete, men också
att det finns tillgång till exempelvis fritidsaktiviteter, hobbys, naturupplevelser, god
mat och kaffe, vilka samtliga är aspekter som de boende framhåller som
betydelsefulla. Varje individs uppfattning om vad som är njutbart eller vad som
representerar meningsfull sysselsättning är dock unik.
Strategierna att vila från nuet och att fly från nuet, känns säkert igen av många som
arbetar professionellt inom bostäder med särskild service. En medvetenhet om att
dessa strategier kan vara en följd av upplevelser av berövad egenmakt kan bidra till
ökade möjligheter att ge det stöd som behövs för att den boende skall hitta andra
strategier för att hantera sin livssituation.
För att kunna ge den boende det unika stöd han/hon behöver, är det nödvändigt att
personalen lyssnar till den boendes berättelser och försöker förstå situationen ur
dennes perspektiv och med utgångspunkt från detta uppmuntra och stödja den
boende att finna positiva strategier för sitt meningssökande, göra självständiga val
och fatta självständiga beslut.
Balansgången mellan att uppmuntra de boende till att göra självständiga val å ena
sidan och att ”ta över” och fatta beslut för den boendes ”eget bästa” å den andra, kan
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dock vara komplicerad, något som har uppmärksammats i en studie om hemsjukvård
för personer med långvarig psykisk ohälsa (41). Som exempel på sådana situationer
kan nämnas när den boende har valt att låsa in sig, och inte svarar när personalen
försöker få kontakt, eller när den boende väljer att tillbringa hela dagarna i sängen,
framför TV eller TV-spel. För att bryta ett sådant mönster kan den boende behöva
stöd att finna andra strategier för att hantera sin situation.
Sammantaget kan sägas att det i bostäder med särskild service finns kvar spår av
institutionell prägel i form av restriktioner och begränsad frihet. De boende uppgav
vidare att de hade haft få eller inga möjligheter att själva välja sin bostad. Detta bör
uppmärksammas med tanke på att mängden information och graden av
självbestämmande i samband med val av bostad ingår bland de viktigaste faktorerna
för att man skall känna sig tillfredsställd med sin boendesituation, även många år
efter inflyttningen.
Att diskutera:
1. Hur kan de som planerar bostäder med särskild service arbeta för att öka de
boendes möjligheter att göra självständiga val i samband med byte av
bostad?
2. Hur kan boendepersonal arbeta för att
a. stärka de boendes möjligheter till självbestämmande och minska
upplevelsen av att vara berövad egenmakt?
b. identifiera de boendes strategier för att hantera den berövade
egenmakten?
c. underlätta och stödja positiva strategier?

Ett boende i egen bostad ger större möjligheter till frihet och självständighet än ett
boende i bostad med särskild service. Men denna frihet kan i vissa fall medföra
känslor av att vara ensam med ett alldeles för stort ansvar och de boende tog upp
vikten av att få hjälp av boendestödjaren att skapa ordning i livet. Dessutom togs
möjligheten att kontakta boendestödjare på jourtid upp som något av det bästa i
boendesituationen.
Känslan av att vara ensam, med ett alldeles för stort ansvar synliggörs i
intervjustudien där vardagslivets omöjliga uppdrag framträdde som en gemensam
huvudangelägenhet. Boendestödet är en förutsättning för att den boende skall kunna
hantera vardagslivet. Kontinuitet i boendestödet är A och O i den boendes process
för att bemästra vardagslivet och det finns en ständigt närvarande oro över att mista
boendestödet som en följd av att man efter en tid hanterar vardagen bättre än när
boendestödet beviljades.
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I resultatet synliggörs vikten av att den boende och boendestödjaren bildar ett team,
som tillsammans söker och provar olika strategier för att bemästra vardagslivet. Nya,
okända boendestödjare som vikarierar i samband med ordinarie boendestödjares
sjukdom eller ledighet, innebär en så stor belastning att den boende ibland väljer att
avstå från boendestöd vid sådana tillfällen. Detta medför dock en tillbakagång i
processen. Återkommande sådana tillbakagångar innebär hinder för den boendes
utveckling mot ett mer självständigt vardagsliv.
Att diskutera: Hur kan planerare och boendestödspersonal arbeta för att:
1. bidra till att minska den boendes upplevelse av ensamhet och
social isolering?
2. identifiera de boendes strategier för att bemästra vardagslivet?
3. underlätta och stödja positiva strategier?
4. säkerställa kontinuiteten i boendestödet i samband med
ordinarie boendestödjares ledighet och sjukdom?
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