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Boendeprojektet 
Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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1. BAKGRUND 
 
Vården av personer med långvariga psykiatriska sjukdomar har tidigare till stor 
del varit sjukhusbaserad men sedan flera år tillbaka så har stor del av denna vård 
överförts till att vara en kommunal angelägenhet. Denna kommunalisering har 
haft som intention att öka dessa personers möjlighet att kunna delta i det allmänna 
samhällslivet i högre grad än vad som var möjligt tidigare. För att öka 
möjligheterna till delaktighet i samhället så finns det olika studier som visar att 
dessa personer behöver ha en mängd olika stödinsatser. Ett behov som framträder 
är behovet av stödboende och denna rapport fokuserar på denna grupp av personer 
och de kommer i första hand att benämnas boende. De som skall utföra dessa 
stödinsatser har i första hand i uppgift att försöka se till de boendes möjligheter 
och resurser och kommer att benämnas boendestödspersonal och boendestödjare. 
Så denna personal har i uppgift att försöka lära känna de personer som behöver 
stöd. I samband med att boendestödspersonalen lär känna de boende och deras 
resurser och möjligheter så framträder även vilka svårigheter dessa har. I flera 
avseende så har boendestödspersonalen en viktig uppgift att fylla i form av att 
etablera en stödjande relation med de boende (se bl.a. Topor 2001).  
 
 
Vårdande/Stödjande handlingar av boendestöds-
personal 
 
Det finns internationella såväl som nationella studier som fokuserar på vad den 
aktuella gruppen upplever som stödjande insatser från boendestödspersonalen och 
det finns även studier som belyser boendestödspersonalens arbete. 
  
Endast ett fåtal studier av boendestödspersonals vårdande/stödjande handlingar 
har genomförts utifrån boendes perspektiv. De studier som finns rapporterade har 
haft relativt övergripande frågor, som dessutom knappast har fokuserat på hur ofta 
specifika vårdande/stödjande handlingar förekommer eller hur viktiga de anses 
vara. Att jämföra hur boende och boendestödspersonal uppfattar att olika 
handlingar förekommer och hur viktiga de uppfattar att dessa är kan ge ett mått på 
hur personalen lyckas nå upp till de boendes behov och önskemål. Således är det 
viktigt att de boende får ge sin syn på omvårdnadens genomförande vad gäller 
förekomst och betydelse. 
 
Brown och Wheeler (1990) beskrev fem väsentliga delar i ett klientfokuserat 
program som tog sin utgångspunkt i att klienten eller den boende skall ges 
möjlighet att kunna vara delaktig i planeringen av hur dennes olika behov skulle 
kunna tillfredsställas. Initialt så får personen själv välja var han/hon skall bo bland 
de platser som finns tillgängliga utifrån personens egna önskemål. Som andra del i 
programmet så får personen stöd i att själv identifiera vilka färdigheter som är 
viktigast för honom/henne att kunna utöva och utveckla. Därefter så får personen 
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hjälp med att tydliggöra vilka svårigheter/hinder som personen upplever sig ha för 
att kunna använda sig av och utveckla sina färdigheter. Som fjärde moment så 
planerar personal och boende var och hur den boende själv vill kunna utöva och 
utveckla sina färdigheter. Som fortsättning på det fjärde momentet så arbetar 
personalen med den boende så länge som han/hon anser sig vara i behov av hjälp. 
Författarna påpekar vikten av att hålla i minnet att personer med psykiatrisk 
problematik har kapacitet att välja sitt eget boende, att hantera sina dagliga sysslor 
såsom ekonomi, matlagning, städning, att handla och att kunna hantera olika 
kriser och svårigheter med hjälp av boendestödspersonal. 
 
Brown och Wheeler (1990) beskriver vidare utgångspunkterna för att programmet 
skall få önskvärd effekt. Utgångspunkterna baseras på (Cohen, Nemec, Cohen, & 
Farkas, 1988) som menar att det viktigaste i stöd och vårdarbete är att skapa en 
relation till den boende och att denna relation skall bygga på att vårdaren visar 
förståelse för den boende, att vårdaren bryr sig om den boende så att han/hon kan 
knyta en tillitsfull kontakt med vårdaren. Brown och Wheeler beskriver vikten av 
att stödja den boende i att hantera sin ekonomi, att planera sina fritidsaktiviteter, 
att söka kontakt och stöd i samband med olika krissituationer/svårigheter. När det 
handlar om fritidsaktiviteter så pekar författarna på vikten av att stödja den 
boende i att utveckla olika intressen så att han/hon kan finna och utöva olika 
intressanta dagliga aktiviteter. De beskriver även vikten av att personalen står för 
gränssättning/struktur bland annat genom att de pratar med och bestämmer 
tillsammans med den boende vilka regler som skall gälla och vilka konsekvenser 
det får om dessa regler bryts. Vidare påpekar författarna att den boendes anhöriga 
och nära vänner bör ses som viktiga resurser. 
 
I en intervjustudie studie av Hörberg, Brunt och Axelsson (2004) fann författarna 
fyra faktorer som de boende anser är viktiga i relationen mellan boende och 
stödpersonalen. En av dessa viktiga faktorer var trygghet. Denna faktor innehöll 
framförallt begrepp såsom att känna tillit, äkthet, att stödpersonalen bryr sig och 
att de visar sig tillgängliga. En annan faktor var gemenskap och de begrepp som 
framkom här var att känna vänskap och att vara tillsammans. Nästa faktor som 
framkom var bekräftelse och i denna framträdde att bli visad respekt, att känna sig 
förstådd, att känna kontroll och att känna sig bli sedd. Den fjärde faktorn innebar 
utveckling och denna innefattar att få stöd, styrka och att kunna växa. I en tidigare 
studie fann O’Brien (2001), i likhet med ovan nämnda studie, att enligt de boende 
i gruppboenden så bör relationen med vårdare präglas av ‘att ha någon som ser 
efter mej’, ‘att uppleva ett nära samarbete’, och ‘att känna ömsesidig förståelse’. 
 
I en nyligen genomförd studie framkom vissa viktiga handlingar i 
boendestödspersonalens arbete med personer som bor i olika stödboenden, baserat 
på intervjuer med boendestödspersonal. Dessa kan sammanfattas som att 
personalen har i uppgift att försöka upprätthålla principer/struktur i kombination 
med den boendes rätt till självbestämmande. De delar som ingår i denna 
övergripande uppgift är att personalen anser att det är viktigt att ansvara för moral 
och de sociala normer som de boende behöver följa för att kunna bli accepterade 
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av sina grannar. Vidare framträder även att personalen anser att det är viktigt att 
den personliga kontakten mellan de boende och grannarna är viktig för att de 
boende skall kunna integreras i samhället och i sin nära omgivning. (Högberg, 
Magnusson & Lützén 2006) 
 
I en forskningsöversikt har det visat sig att behov som boende har av mer social 
karaktär (Bengtsson-Tops 2005) är daglig sysselsättning och aktiviteter som 
möjliggör att sociala kontakter etableras. Flera boende tycks ha behov av att 
utveckla sin förmåga att hantera beteende som kan upplevas som störande och 
irriterande av personer i omgivningen. Vidare framträder även behov av att 
utveckla förmågan att klara av den basala egenvården såsom den dagliga hygienen 
och att sköta sina kläder. De behov som tycks påverka personens känsla av egen 
kontroll i negativ riktning är bland annat om behovet av ett bra boende, mat och 
dagliga aktiviteter inte är uppfyllt (ibid.). Ytterligare framträder att emotionellt 
stöd, socialiseringsstöd, praktiskt stöd och problemlösande stöd upplevs som 
stödjande aspekter av socialt nätverk (Brunt 2005).  
 
Det har rapporterats att många boende som har boendestöd upplever att 
personalen inte alltid har tillräckligt med tid och då särskilt att de boende skulle 
vilja kunna föra djupare samtal kring frågor som kan behöva mer tid. Detta 
framträder särskilt genom att boende uttrycker en längtan efter djupare samtal 
med någon (Sjögren Öhlund 2005). Således förefaller det som en viktig del i 
boendestödjares arbete att även kunna möta de boendes behov av djupare och 
kanske existentiella samtal med avsikten att ge emotionellt stöd. 
 
Det finns knappast några jämförande studier där boendes syn på hur vanliga och 
hur viktiga olika stödinsatser är i förhållande till hur boendestödspersonal ser på 
samma frågor.  
 
Det frågeformulär som använts i denna studie utvecklades ursprungligen för att 
kartlägga vårdpersonals vårdande handlingar inom rättspsykiatrisk vård. Initialt så 
förändrades formuläret så att de frågor som kunde antas vara mer specifika för 
den rättspsykiatriska vården togs bort därefter testades formuläret på en grupp av 
boendestödspersonal för att klargöra formulärets läsbarhet och relevans för den 
avsedda gruppen. Efter denna test så har formuläret ytterligare omarbetats och 
justerats för att vara anpassat till boendestödspersonals vårdande/stödjande 
handlingar inom kommunala boendeformer för personer med psykiska 
funktionshinder.  
 
Frågeformuläret ringar in sex olika kategorier av vårdande/stödjande handlingar 
och har använts för att kartlägga hur ofta dessa handlingar förekommer och hur 
viktiga de är för boende och boendestödspersonal inom kommunala boendeformer 
för personer med psykiska funktionshinder. Dessa sex kategorier benämns;  
 

- Att skapa och vidmakthålla relationer,  
- Stöd och uppmuntran 
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- Socialt umgänge 
- Medvetandegörande samtal 
- Reflekterande samtal 
- Praktiska färdigheter 
 

Studier med hjälp av detta frågeformulär har visat att när man jämför patienters 
och personals syn på hur vanliga och viktiga de sex olika kategorierna av 
handlingar är, inom den rättspsykiatriska vården, att det råder relativt stora 
skillnader mellan båda gruppernas syn på hur vanligt förekommande handlingarna 
är men samtidigt framträder att personal och patienter är avsevärt mer överens om 
hur viktiga handlingarna är (Rask & Brunt 2006). 
 
 
2. STUDIENS UPPGIFT 
 
Denna studie har avsett att kartlägga hur vanligt det är att olika 
vårdande/stödjande handlingar förekommer i kommunala stödboenden för 
personer med psykiska funktionshinder samt hur viktiga dessa handlingar anses 
vara utifrån boendes och personals perspektiv. Återföringen av resultaten från 
frågeformuläret bör kunna leda till att boendestödspersonalen får ökad förståelse 
och insikt i användandet av de olika vårdande/stödjande handlingarna i bemötande 
av de boende.  
 
 
3. METOD 
 
Tillvägagångssätt 
 
Målgruppen var personer med psykiska funktionshinder som har sitt boende 
ordnat i ett särskilt boende genom kommunal försorg, antingen enligt SoL eller 
enligt LSS, samt den boendestödspersonal som arbetar inom dessa stödboenden. 
De boende skulle kunna läsa och förstå svenska. Både boende och personal vid de 
fem olika kommunerna informerades om studiens syfte och genomfördes under 
2006. Det stödjande arbetet som boendestödspersonal utför i sitt dagliga arbete 
kartlades genom att använda ett frågeformulär BOVSI (Verbala och Sociala 
Interaktioner för kommunala stödBOenden) till boende och personal. Formuläret 
självadministrerades. 
 
 
BOVSI 

De 47 påståendena sorterades i de sex kategorierna och procentsatser beräknades 
för de 4-11 påståendena som ingick i respektive kategori. Varje påstående kunde 
besvaras med att de svarande kunde ange i hur hög grad de instämde i påståendet 
med ett av följande fyra alternativ: inte alls, i viss mån, i hög grad samt i mycket 
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hög grad. Procentsatser för de som instämde i påståendena i hög eller mycket hög 
grad har beräknats och redovisas för varje kategori gruppvis i resultatet. 

Undersökningsgrupp 

Boende  
I de fem utvalda kommunerna var det 82 boende i kommunala bostäder med 
särskilt stöd som fyllde i BOVSI. Medelåldern var 46 år för de som deltog i 
studien. De boende hade bott i sina boenden, i genomsnitt, 4,7 år. 

Personal 
I de fem utvalda kommunerna var det 165 personal som fyllde i BOVSI. 
Medelåldern var 42 år för de som deltog i studien. Personalen hade, i genomsnitt, 
varit anställda 4 år och det stora flertalet hade undersköterskeutbildning eller 
skötareutbildning 
 
 
Bakgrundsdata 
 
BOENDE 
 
Undersökningsgrupp  82 boende  
 
Ålder   Medel – 45,9 år (21-62år), Män – 45år, Kvinnor – 47år 
 
Kön  Män – 56,1 %, Kvinnor – 43,9 % 
 
Tid i boendet 4,75 år (1-16år) 
 
 
 
 

PERSONAL 
 
Undersökningsgrupp  165 boendestödjare 
 
 Antal Procent 
Undersköterska/skötare 113 68,5 
Socionom eller annan högskoleutbildning 22 13,3 
Vårdbiträde eller liknande 8 4,8 
Annan icke högskoleutbildning 6 3,6 
Ingen utbildning 5 3,0 
Ej angett 11 6,7 

Ålder   Medel – 42,2 år (21-62år), Män – 42år, Kvinnor – 42år 
 
Kön  Män – 33,8 %, Kvinnor – 66,3 % 
 
Anställningstid Medel 3,9 år (1 månad – 13 år) 
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Kategoribeskrivning av stödjande arbete samt 
innehåll i samtal mellan boende och boende-
stödspersonal  
 
Skapa och vidmakthålla relationer 
Att skapa och vidmakthålla relationer innebär att personalen visar att de bryr sig 
om de boende, att de vill lära känna dem, etablera kontakt med och att de är 
tillgängliga för dem. Dessutom ingår att personalen försöker bygga en ärlig, 
tillitsfull och trygg relation genom att visa att de boende kan lita på och tro på 
personalen, genom att visa att de är raka och tydliga mot de boende, och genom 
att de står för vad de har sagt. En viktig del i relationsarbetet är att personalen 
arbetar medvetet med att vidmakthålla relationerna med de boende, dock utan att 
vara hindrande av den frihet som den boende behöver känna sig ha. Här handlar 
det ofta om att ”stå kvar” och vara den som står för kontinuiteten. Här är det ofta 
viktigt att vara ärlig och ”äkta närvarande”. 
 
Stöd och uppmuntran  
Att vara stödjande och uppmuntrande kan bland annat innebära att intyga den 
boende att han/hon har ett eget värde med personliga resurser och kvalitéer. 
Personalens stödjande och uppmuntrande handlingar kan bland annat bestå av att 
påminna om positiva erfarenheter och händelser som den boende upplevt tidigare 
och att uppmuntra den boende när han/hon har gjort något som är bra. Som 
personal kan man även vara stödjande genom att hjälpa den boende att upptäcka 
och bli medveten om sina resurser och möjligheter att göra framsteg. Att vara 
stödjande kan även inkludera att stödja den boende att utveckla sin förmåga att 
hantera sina problem på egen hand, att uppmuntra den boende att komma och 
prata när han/hon har det svårt och att visa den boende att han/hon har resurser vid 
dessa tillfällen. Avslutningsvis så ingår även att uppmuntra den boende att 
utveckla sina personliga intressen.  
 
Socialt umgänge  
Inom kategorin socialt umgänge finns handlingar som innebär att uppmuntra den 
boende att göra olika saker, att vara tillsammans med och tala med andra 
människor i olika grupper men även att delta i olika typer av mer organiserade 
gruppaktiviteter. Denna typ av aktiviteter kan även innebära att uppmuntra den 
boende att hålla kontakt med släktingar och vänner men även att etablera nya 
kontakter utanför boendet. Inom denna kategori återfinns även handlingar där 
personalen gör olika saker tillsammans med de boende. I samband med denna typ 
av insatser så finns det möjligheter för personalen att samla information om hur de 
boende beter sig och kommunicerar med andra. Denna information kan 
personalen sedan använda för att ha som grund för att, i samtal med de boende, 
kunna beskriva och exemplifiera hur de beter sig och uttrycker sig och mot 
bakgrund av dessa exempel och beskrivningar så kan den boende och personalen 
sedan diskutera hur den boende eventuellt kan förändra sitt beteende och bättra på 
sina kommunikationsfärdigheter i relation till andra människor.   
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Medvetandegörande samtal 
Det övergripande syftet med medvetandegörande samtal är att utmana och öka 
medvetenheten hos den boende om begränsande attityder och beteende som denne 
upplevs vara relativt omedveten om. Inom kategorin medvetandegörande samtal 
kan man finna olika typer av samtalsformer som innebär att man som personal 
beskriver för den boende hur personalen uppfattar dem som personer och hur de 
uppfattar den boendes beteende. Personalen kan även fokusera på att tala med den 
boende om denne gör något som är olämpligt på boendet. En ytterligare aspekt 
inom denna kategori är att tala med den boende om negativa erfarenheter som 
han/hon har från tidigare. 
 
Reflekterande samtal 
Reflekterande samtal inkluderar att tala med den boende om dennes känslor, hur 
han/hon upplever sig själv, sina personliga problem och sina minnen från 
barndomen. Denna typ av samtal kan även innehålla samtal om den boendes 
känslor och tankar i förhållande till andra människor.  
 
Praktiska färdigheter  
Denna kategori av handlingar handlar i första hand om praktiska göromål till stor 
del av ADL karaktär för att klara av sitt dagliga liv. Innehållet i praktisk 
färdighetsträning inkluderar två huvuddrag i bemötandet varav den ena innebär att 
prata med och uppmuntra den boende och den andra innebär att göra olika 
gemensamma aktiviteter. De boende uppmuntras och får stöd i att hålla ordning 
på sina saker, att sköta sin hygien, att prata om matvanor och sovvanor, att ta hand 
om sin ekonomi och att lära sig nya saker. Denna kategori innehåller även 
handlingar såsom att personalen går ut och handlar, gör ärenden och att äta eller 
fika tillsammans med de boende.  
 
 
 
4. RESULTAT 
 
Tabell 1 Andel av boende och boendestödspersonalen i % som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive kategori 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
Kategori  Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

     
Skapa och vidmakthålla relationer 66,9 94,0 80,1 95,9 
Stöd och uppmuntran 51,9 79,0 64,6 88,9 
Socialt umgänge 37,9 53,2 75,3 71,1 
Medvetandegörande samtal 37,5 52,6 47,0 65,3 
Reflekterande samtal 30,5 51,4 50,3 68,0 
Praktiska färdigheter 43,1 62,0 51,1 74,9 
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Kort sammanfattning av resultaten från de 
boendes samt personalens perspektiv 
 
De sex olika kategorierna av vårdande/stödjande handlingar förekommer i olika 
grad, enligt de boendes svar. De två kategorierna av handlingar som är mest 
vanligt förekommande är Att skapa och vidmakthålla relationer och Stöd och 
uppmuntran. Reflekterande samtal är den minst vanligt förekommande kategorin. 
När det gäller de boendes syn på hur viktiga de olika kategorierna är så framträder 
i stort sett samma mönster dock är Socialt umgänge mer viktigt än Stöd och 
uppmuntran. Dessutom så skattas kategorierna Att skapa och vidmakthålla 
relationer och Socialt umgänge av de boende vara betydligt mer viktiga än de 
andra fyra kategorierna.  
 
När vi tittar närmare på hur mönstret ser ut från personalens perspektiv så skiljer 
det sig i vissa delar från de boendes svar. Att skapa och vidmakthålla relationer 
följt av Stöd och uppmuntran är även enligt personalen de mest vanligt 
förekommande och de mest viktiga kategorierna av vårdande/stödjande 
handlingar. Däremot så anser personalen att de minst viktiga handlingarna är 
medvetandegörande samtal, visserligen tätt följt av Reflekterande samtal.  
 
Det som är intressant att notera när man jämför de boendes med personalens svar 
så skattar de boende Socialt umgänge som något mer viktigt än vad personalen 
gör.  
 
Genom att även jämföra hur viktiga de olika kategorierna är för de boende med 
hur ofta de förekommer, enligt personalen, så kan vi få en bild över hur väl 
personalen kan anses matcha det som de boende uppfattar som viktigt. Där 
personalen anser att de genomför vissa handlingar mindre än vad de boende anser 
är viktigt är framförallt kategorin Socialt umgänge. För de övriga fem förefaller 
det råda en acceptabel överensstämmelse mellan de boendes syn på hur viktiga 
kategorierna av handlingar är i förhållande till hur vanligt personalen anser att de 
förekommer. 
 
 
Resultaten från de boendes och personalens svar 
utifrån respektive kategori  
 
På de närmaste sidorna ges en mer detaljerad bild av de handlingarna som ingår i 
varje kategori. Det som framträder när man studerar hur resultaten fördelar sig 
inom varje kategori är att det råder variation på hur ofta de olika handlingarna 
förekommer utifrån såväl de boendes som personalens perspektiv. Liknande grad 
av skillnader gäller även hur viktiga handlingarna är. Den kategori som uppvisar 
minst grad av variation är att skapa och vidmakthålla relationer. 
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De boendes respektive personalens syn på kategorin  
Skapa och vidmakthålla relationer 
 
Tabell 2 Andel av boende och personal i % som svarat med alternativen i hög 
grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling förekommer samt 
hur viktig den uppfattas vara 
 Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

”personalen visar Dig att de bryr sig om 
Dig” 

70,7 95,1 82,9 98,2 

”personalen visar Dig att de vill lära 
känna Dig” 

61,7 86,4 77,0 90,0 

”personalen visar Dig att de är 
tillgängliga för Dig” 

60,8 96,3 80,8 95,1 

”personalen visar Dig att de vill knyta 
kontakt med Dig” 

55,0 82,1 74,3 85,0 

”personalen visar Dig att Du kan lita på 
dem” 

68,8 96,3 81,3 98,8 

”personalen visar Dig att Du kan tro på 
dem” 

71,3 96,9 82,4 96,9 

”personalen visar Dig att Du kan känna 
Dig trygg med dem” 

72,8 97,5 82,4 100 

”personalen visar Dig att de är ärliga” 65,9 96,3 77,6 98,8 
”personalen visar Dig att de är raka och 
tydliga mot Dig” 

70,4 93,9 78,7 97,6 

”personalen visar dig att de står för vad 
de har sagt” 

71,6 98,8 84,0 98,8 

 66,9 94,0 80,1 95,9 
 
De tre handlingar som förekommer i högst grad enligt de boende är framför allt att 
personalen visar de boende att de kan känna sig trygga med personalen, att 
personalen visar att de står för vad de har sagt och att de kan tro på dem. Att 
personalen visa att de står för vad de har sagt är dessutom den handling som de 
boende anser som de mest viktig. Den handling som personalen använder sig 
minst av, enligt de boende, är att personalen visar att de vill knyta kontakt med de 
boende.   
 
De mest framträdande handlingarna enligt personalens svar är att de visar de 
boende att personalen visar att de står för vad de har sagt. Den minst framträdande 
handlingen är att personalen visar de boende att de vill knyta kontakt med dem. 
Denna handling är även den som personalen anser som minst viktig, medan att 
personalen visar att de boende kan känna sig trygga med dem, att personalen står 
för vad de har sagt, att de boende kan lita på dem och att personalen är ärliga är de 
mest viktiga handlingarna.  
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De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Stöd/uppmuntran 
 
Tabell 3 Andel av boende och personal i % som svarat med alternativen i hög 
grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling förekommer samt 
hur viktig den uppfattas vara 
 Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

”personalen uppmuntrar Dig att försöka 
ta itu med Dina problem på egen hand” 

42,5 55,9 51,4 67,5 

”personalen talar med Dig om hur Du 
kan göra för att göra framsteg”  

38,8 67,1 59,5 83,5 

”personalen försöker visa Dig att Du 
har resurser även när Du har det 
besvärligt”  

50,0 85,3 69,3 92,6 

”personalen uppmuntrar Dig när Du gör 
något som är bra”  

73,4 98,8 75,3 98,8 

”personalen uppmuntrar Dig att komma 
och prata när Du har det besvärligt”  

62,0 93,3 78,1 95,7 

”personalen talar med Dig om positiva 
erfarenheter Du har sedan tidigare” 

43,2 74,8 50,7 88,4 

”personalen uppmuntrar Dig att 
utveckla Dina intressen”  

50,6 73,5 63,5 88,2 

”personalen hjälper Dig att se dina 
möjligheter”  

54,5 83,2 69,0 96,3 

 51,9 79,0 64,6 88,9 
 
Den handling som de boende och personalen anser vara mest vanlig är att 
personalen uppmuntrar de boende när de gör något som är bra. Denna handling är 
dessutom den handling som personalen anser vara den mest viktiga handlingen. 
Den mest viktiga handlingen inom denna kategori är enligt de boende att 
personalen uppmuntrar de boende att komma och prata när de har det besvärligt. 
 
Den minst vanliga handlingen inom denna kategori enligt de boende är att 
personalen talar med de boende om hur de kan göra för att göra framsteg, medan 
personalen anser att den minst vanliga och viktiga handlingen är att uppmuntra de 
boende att försöka ta itu med sina problem på egen hand. Dessutom så anser de 
boende att den minst viktiga handlingen är att personalen talar med de boende om 
de positiva erfarenheterna som de har med sig sedan tidigare. 
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De boendes respektive personalens syn på kategorin  
Socialt umgänge 
 
Tabell 4 Andel av boende och personal i % som svarat med alternativen i hög 
grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling förekommer samt 
hur viktig den uppfattas vara 
 Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

”personalen deltar i aktiviteter 
tillsammans med Dig”  

43,8 58,4 71,6 79,5 

”personalen stödjer Dig i att hålla 
kontakt med Din släkt och Dina 
vänner”  

29,6 49,4 72,0 68,7 

”personalen uppmuntrar Dig att knyta 
nya kontakter med andra människor” 

30,9 55,2 74,7 73,8 

”personalen stödjer Dig i att göra något 
tillsammans med andra människor”  

46,8 62,6 83,6 81,0 

”personalen beskriver för Dig hur Du 
kan bete Dig när Du är tillsammans 
med andra människor”  

18,5 45,4 68,9 67,1 

”personalen uppmuntrar Dig att delta i 
gruppaktiviteter” 

42,7 57,3 67,1 63,0 

”personalen pratar med Dig om Ditt 
beteende i förhållande till andra 
människor” 

26,3 48,8 67,6 66,9 

”personalen uppmuntrar Dig att prata 
med andra människor”  

37,5 56,8 79,7 68,1 

”personalen uppmuntrar Dig att vara 
tillsammans med andra människor”  

52,4 59,3 80,3 73,6 

”personalen beskriver för Dig hur Du 
kan uttrycka Dig”  

34,2 45,3 78,1 69,2 

”personalen gör utflykter tillsammans 
med Dig” 

53,7 46,5 84,2 71,1 

 37,9 53,2 75,3 71,1 
 
Enligt de boende så är de mest förekommande handlingarna att personalen 
uppmuntrar de boende att vara tillsammans med andra människor samt att de gör 
utflykter med de boende. Den minst vanligt förekommande handlingen är, enligt 
de boende, att personalen beskriver för de boende hur de kan bete sig när de är 
tillsammans med andra människor. De mest viktiga handlingarna, enligt de 
boende är att personalen stödjer och uppmuntrar de boende till att göra saker 
tillsammans och vara tillsammans med andra människor. Enligt de boende så är 
de minst viktiga handlingarna att de boende får uppmuntran att delta i 
gruppaktiviteter och att personalen pratar med de boende om deras beteende i 
förhållande till andra människor. 
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Enligt personalen så är att stödja de boende i att göra något tillsammans med 
andra människor en av de mest vanliga handlingarna samt att göra utflykter 
tillsammans med de boende. Den minst vanligt förekommande handlingen är att 
personalen beskriver för de boende hur de kan bete sig när de är tillsammans med 
andra människor. Den mest viktiga handlingen är att stödja de boende att göra 
något tillsammans med andra människor tätt följd av att personalen deltar i 
aktiviteter tillsammans med de boende. Däremot så att uppmuntra de boende att 
delta i gruppaktiviteter den minst viktiga. 
 
De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Medvetandegörande samtal 
 
Tabell 5 Andel av boende och personal i % som svarat med alternativen i hög 
grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling förekommer samt 
hur viktig den uppfattas vara 
 Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

”personalen beskriver för Dig hur de 
upplever Dig som person”  

36,8 42,3 50,7 53,8 

”om Du gör något olämpligt så talar 
personalen med Dig om detta”  

57,5 89,6 56,8 90,9 

”personalen talar med Dig om hur de 
upplever Ditt beteende”  

37,2 55,6 41,7 74,1 

”personalen uppmuntrar Dig att prata 
om negativa erfarenheter Du har sedan 
tidigare”  

18,5 22,8 38,7 42,3 

 37,5 52,6 47,0 65,3 
 
Den mest vanligt förekommande och mest viktiga handlingen i denna kategori, 
enligt både de boende och personalen, är att personalen talar med de boende om 
de gör något olämpligt. De boende och personalen anser att den handling som 
personalen använder minst och som är minst viktig, inom denna kategori, är att 
personalen uppmuntrar de boende att prata om de negativa erfarenheter som de 
boende har med sig sedan tidigare. 
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De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Reflekterande samtal 
 
Tabell 6 Andel av boende och personal i % som svarat med alternativen i hög 
grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling förekommer samt 
hur viktig den uppfattas vara 
 Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

”personalen pratar med Dig om Dina 
tankar och känslor i förhållande till 
andra människor”  

20,5 48,4 50,7 62,5 

”personalen pratar med Dig om Dina 
känslor”  

33,3 66,9 61,3 79,8 

”personalen pratar med Dig om hur Du 
upplever Dina personliga problem”  

49,4 68,3 62,7 82,0 

”personalen pratar med Dig om hur Du 
upplever Dina minnen från barndomen” 

13,9 28,4 34,2 46,0 

”personalen pratar med Dig om hur Du 
upplever Dig själv”  

35,4 45,7 42,5 69,9 

 30,5 51,5 50,3 68,0 
 
Enligt såväl de boende som personalen så är den mest vanliga och viktiga 
handlingen inom denna kategori att personalen pratar med de boende om hur de 
upplever sina personliga problem. Inom denna kategori så är det minst vanligt och 
minst viktigt att personalen pratar med de boende om hur de upplever sina minnen 
från barndomen, enligt både de boendes och personalens svar. 
 
De boendes respektive personalens syn på kategorin  
Praktiska färdigheter 
 
Tabell 7 Andel av boende och personal i % som svarat med alternativen i hög 
grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling förekommer samt 
hur viktig den uppfattas vara 
 Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

”personalen uppmuntrar/stödjer Dig i 
att hålla ordning på Dina saker”  

53,8 76,1 51,4 76,9 

”personalen uppmuntrar Dig att lära 
Dig nya saker”  

37,0 64,0 49,3 78,6 

”personalen pratar med Dig om dina 
matvanor”  

30,5 50,9 40,8 71,2 

”personalen uppmuntrar Dig att sköta 
Dina pengar”  

38,8 51,2 44,6 69,6 
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”personalen uppmuntrar Dig att hålla 
god hygien”  

56,1 85,3 53,9 89,6 

”personalen pratar med Dig om dina 
sovvanor”  

29,5 55,9 45,8 71,6 

”personalen går ut och handlar 
tillsamman med Dig” 

50,0 61,4 50,0 71,9 

”personalen gör ärenden tillsamman 
med Dig” 

45,7 72,0 60,0 82,6 

”personalen går ut och äter/fikar 
tillsammans med Dig” 

46,9 41,0 64,0 62,5 

 43,1 62,0 51,1 74,9 
 
 
Den mest vanliga handlingen inom denna kategori enligt de boendes svar är att 
personalen uppmuntrar de boende att hålla god hygien och denna handling anses 
av personalen att vara den mest viktiga. Däremot så anser de boende att kunna gå 
ut och äta eller fika tillsammans med personalen som den mest viktiga medan 
personalen anger att denna handling är den minst vanliga och den minst viktiga. 
Inom denna kategori så är de boendes sovvanor det minst vanliga att personalen 
pratar med dem om enligt de boende. Dessutom anser de boende att deras 
matvanor är det minst viktigt att personalen pratar med dem om. Enligt personalen 
så är det mest vanligt att de uppmuntrar de boende att hålla ordning på sina saker.  
 

Kort sammanfattning av de mest framträdande 
resultaten  
 
Den kategori av stödinsatser som boende och personal anser vara mest vanligt 
förekommande och som upplevs mest viktig är att skapa och vidmakthålla 
relationer. Den näst mest vanligt förekommande är stödjande och uppmuntrande 
samtal. Denna sistnämnda kategori är även den näst mest viktiga kategorin utifrån 
personalens svar. Däremot på basis av de boendes svar så är kategorin socialt 
umgänge den näst mest viktiga kategorin. Den minst vanligt förekommande 
kategorin är enligt såväl de boende som personalen reflekterande samtal. 
Kategorin medvetandegörande samtal är den minst viktiga enligt de boende men 
även enligt personalen. 
 
Enligt de boende så är de mest vanligt förekommande handlingarna (av samtliga 
47) att personalen visar att de bryr sig om de boende, att personalen visar att de 
boende kan tro på dem och känna sig trygga med dem. Detsamma gäller för 
handlingen att personalen är raka och tydliga mot de boende och att de står för 
vad de har sagt. Samt att de boende får uppmuntran när de gör något som är bra. 
Dessa handlingar skattar även personalen som vanligt förekommande. 
 
De viktigaste handlingarna, enligt de boende, är att personalen visar att de bryr sig 
om de boende, att personalen visar att de boende kan tro på dem, känna sig trygga 
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med dem och att personalen står för vad de har sagt. De boende poängterar även 
att det är viktigt att personalen stödjer dem att göra något tillsammans med andra 
människor och att personalen gör utflykter tillsammans med dem. En av de 
handlingar som personalens svar visar är särskilt viktig (förutom de handlingar 
som ingår i kategorin att skapa och vidmakthålla relationer) är att uppmuntra de 
boende när de gör något som är bra. 
 
 
5. DISKUSSION 
 
Den generella bilden som framträder i denna studie är (som tidigare nämnts) att 
personalen kan antas ha en relativt god förmåga att möta det som de boende anser 
är viktigt. Däremot så finns mer påtagliga skillnader mellan de boendes och 
boendestödjares skattningar beträffande hur ofta de olika kategorierna av 
handlingar förekommer. Detta tyder på att boendestödjarnas budskap inte har nått 
fram, i önskvärd grad, när det gäller de vårdande/stödjande handlingarna. En 
mindre skillnad mellan dessa två gruppers skattningar kan vara ett tecken på att 
boendestödjarna uppfattar hur viktigt patienterna anser att dessa handlingar är och 
arbetar därför med dessa. En större skillnad kan vara ett tecken på att 
boendestödspersonalen har svårt att möta det som de boende anser viktigt eller att 
boendestödjarna arbetar mer med det som de själva anser är viktigt. Det 
sistnämnda kan vara ett tecken på att boendestödjarna arbetar med sådant de 
känner sig trygga med. 
 

Att skapa och vidmakthålla relationer 
Trygga relationer som bygger på förståelse för den boende från vårdares sida ger 
en möjlighet för den boende att knyta tillitsfull kontakt med vårdaren genom att 
denne visar att han/hon bryr sig och är en person som går att lita på genom att 
denne står för det han/hon har sagt. Dessa antagande har påtagligt stöd i resultatet 
av denna studie då denna kategori av handlingar skattas som viktigast och mest 
förekommande av såväl de boende som boendestödjarna. I internationella såväl 
som nationella studier lyfts vikten av att vårdare etablerar relationer med boende 
fram som den mest avgörande delen av vårdares handlingar för att kunna stödja 
och uppmuntra boendes resurser och förmågor (O'Brien 2001, Hörberg, Brunt & 
Axelsson 2004, Bengtsson-Tops 2005, Brunt 2005, Topor 2001, Brown & 
Wheeler 1990). Således, när det gäller denna kategori av handlingar (relation), så 
förefaller det vara så att personalen har en relativt god förmåga att kunna möta de 
boendes behov av långvariga och tillitsfulla relationer. 
 

Stöd och uppmuntran 
Trots att denna kategori av handlingar är den näst mest vanliga enligt såväl de 
boende som personalen så finns det anledning att anta att personalens stödjande 
arbete mest har karaktären av ett situationsbundet och direkt stödjande arbete där 
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de eventuella långsiktiga inslagen är sparsamma. Resultatet i föreliggande rapport 
visar nämligen att både de boende och personalen anser att personalen uppmuntrar 
de boende när de gör något som är bra och att denna handling är den mest vanliga. 
Denna handling är dessutom den handling som personalen anser vara den mest 
viktiga handlingen. Samtidigt så framträder personalens arbete med att uppmuntra 
de boende att komma och prata när de har det besvärligt som den mest viktiga 
handlingen inom denna kategori, enligt de boende. När man tittar närmare på de 
handlingar som är minst viktiga och minst vanliga, inom denna kategori, så 
framträder ett till viss del motsägelsefullt resultat som visar att personalens 
långsiktighet i det stödjande arbetet kan behöva förtydligas. Detta blir relativt 
påtagligt då den minst vanliga handlingen inom denna kategori enligt de boende 
är att personalen talar med de boende om hur de kan göra för att göra framsteg, 
medan personalen anser att den minst vanliga och viktiga handlingen är att 
uppmuntra de boende att försöka ta itu med sina problem på egen hand. Dessutom 
så anser de boende att den minst viktiga handlingen är att personalen talar med de 
boende om de positiva erfarenheterna som de har med sig sedan tidigare. Hörberg, 
Brunt och Axelsson (2004) pekar på att utveckling som framförallt innefattar att 
få stöd, styrka och att kunna växa är viktiga komponenter i boendestödjares 
arbete. Dessutom så visar andra studier att problemlösande stöd upplevs som 
stödjande aspekter av socialt nätverk (Brunt 2005). Det förefaller vara så att 
boendestödspersonalen skulle behöva utveckla sina färdigheter något mer 
framförallt när det gäller att ha ett mer långsiktigt perspektiv på sitt stödjande 
arbete. 
 

Socialt umgänge  
Socialt umgänge är en väsentlig del av livet för att personer med psykiska 
funktionshinder skall kunna känna sig som fullvärdiga individer i samhället. Detta 
är dessutom en förutsättning för att varje människa skall kunna utveckla sin 
medvetenhet om sig själv med fokus på hur andra kan uppfatta att man är och hur 
man kan bete sig i olika sociala sammanhang. Resultatet i föreliggande rapport 
visar att socialt umgänge är det, näst efter relationen till vårdarna, mest viktiga 
enligt de boendes skattningar. Det sociala umgänget präglas framförallt av olika 
sorters avkopplande umgänge. Däremot så är det inte särskilt påtagligt att de 
boende tycker sig behöva veta om hur andra upplever deras beteende eller hur de 
kan bete sig när de är tillsammans med andra människor. Olika studier visar på 
hur viktigt det är att boendestödjarna arbetar med att möjliggöra olika aktiviteter 
där sociala kontakter har möjlighet att etableras (Bengtsson-Tops 2005) och att 
dessa insatser från personalen upplevs av de boende som stödjande (Brunt 2005). 
Då socialt umgänge är den näst mest viktiga kategorin av handlingarna, enligt de 
boende, så förefaller det vara så att personalens medvetenhet om vilka fördelar det 
kan ha att fokusera mer på dessa handlingar men även vilka kanske mer 
långtgående konsekvenser som detta arbete kan ha för de boende. 
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Medvetandegörande samtal 
Det förefaller vara så att eventuellt negativa händelser som de boende har varit 
med om eller är med om är något som inte vare sig de boende eller 
boendestödjarna ser som någon högprioriterad kategori handlingar. Kategorin som 
helhet är den minst viktiga enligt såväl de boende som boendestödjarna. Om 
personalen skall prata om något negativt som de boende har varit med som så är 
det framförallt sådant som de boende har varit med om nyligen däremot så 
fokuseras inte saker som de boende varit med om tidigare. Då utgångspunkterna 
för vårt beteende ofta baseras på våra tidigare erfarenheter så kan det naturligtvis 
vara väsentligt att även koppla den boendes beteende till hans/hennes tidigare 
beteende. Detta kan vara särskilt viktigt då det kan handla om att hjälpa/stödja den 
boendes möjlighet att bli accepterade av sina grannar. I en tidigare studie så har 
man funnit att personalen anser att det är viktigt att de ansvarar för att upprätthålla 
och stödja de boendes förmåga att utveckla sin moral och de sociala normer som 
de boende behöver följa för att kunna bli accepterade av sina grannar (Högberg, 
Magnusson & Lützén 2006, Bengtsson-Tops 2005). Dessutom så finns det studier 
som visar på att denna kategori av handlingar upplevs av personal som särskilt 
svår att utföra (se bl.a. Sloan & Watson 2001). En av de positiva bilderna av 
boendestödspersonalens arbete som framträder i resultatet är att de försöker prata 
med de boendes, så snart det är möjligt, om deras beteende som kan upplevas som 
negativt och kanske irriterande. Eftersom att denna kategori av handlingar anses 
vara svår att utföra så finns det även indikationer i resultatet som pekar på 
utvecklingsmöjligheter av personalens färdigheter i dessa handlingar. De 
färdigheter är särskilt inriktade på hur man kan arbeta med att stödja de boende att 
bli mer medvetna om sig själva och hur de kan utvecklas vidare. Dessutom har 
olika studier visat att detta är ett viktigt område. 
 

Reflekterande samtal 
Att reflektera tillsammans med de boende om deras inre funderingar, tankar och 
känslor i förhållande till sig själva eller till omgivningen förefaller vara ett område 
som inte ligger högst på dagordningen för boendestödspersonalens arbete. I 
resultatet så visar det sig att denna kategori av handlingar är den minst vanliga 
enligt såväl de boende som personalen. Däremot så framträder att både personal 
och boende är överens om att de boendes personliga problem är mest vanligt och 
viktigt men att de boendes minnen från barndomen är minst vanligt och viktigt. 
Att de boendes personliga problem är mest viktiga och vanliga visar på att 
personalen försöker möta det som de boende upplever som svårt och det kan var 
så att det som de boende i första hand bekymrar sig om är det som i första hand är 
aktuellt för dagen och att de boendes upplevelser från barndomen är mindre 
betydelsefulla. Däremot så har det rapporterats att boende upplever att personalen 
inte alltid har tillräckligt med tid och de boende skulle vilja kunna föra djupare 
samtal kring frågor som kan behöva pågå under längre tid och kanske vid flera 
tillfällen (Sjögren Öhlund 2005). Samtidigt så har studier visat att de boendes 
behov av djupare och kanske existentiella samtal är ett viktigt inslag i det som kan 
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benämnas som emotionellt stöd (Brunt 2005). Det förefaller vara så att de boendes 
inre värld av tankar och funderingar om vem han/hon är och framförallt de 
boendes livshistoria, till viss del inte får det utrymme som dessa skulle kunna få. 
Däremot så förefaller det vara så att boendestödjarna tar det som de boende vill 
prata om på allvar. En bidragande faktor som kan påverka resultaten i denna 
rapport kan just vara att de boende upplever att den tid som personalen skulle 
behöva ta i anspråk är allt för knapp.  
 

Praktiska färdigheter 
Praktiska färdigheter är vare sig mest eller minst viktigt eller förekommande, men 
inom denna kategori av handlingar så är den mest vanliga handlingen, enligt de 
boende, att personalen uppmuntrar de boende att hålla god hygien och att denna 
handling även anses av personalen vara den mest viktiga. Däremot så anser de 
boende att kunna gå ut och äta eller fika tillsammans med personalen som den 
mest viktiga medan personalen anger att denna handling är den minst vanliga och 
den minst viktiga. Enligt personalen så är det mest vanligt att de uppmuntrar de 
boende att hålla ordning på sina saker. Så inom denna kategori så går tydligen 
meningarna isär. Detta kan ses som att de boende kanske har ett större intresse av 
att göra sådana saker som kan innebära att ha känslan av att vara som alla andra 
dvs. kunna gå ut och fika och liknande medan personalen är mer uppmärksam på 
sådana saker som kan ha en tydligare karaktär av sådant som man måste göra som 
tex. att hålla ordning på sina saker. Brown och Wheeler (1990) påpekar vikten av 
att personer med psykiatrisk problematik har kapacitet att hantera sina dagliga 
sysslor såsom ekonomi, matlagning, städning, att handla men att de kan ha det 
svårt att faktiskt genomföra detta utan att få stöd av personal. I andra studier har 
det framkommit att de boende ofta behöver få stöd i att utveckla förmågan att 
klara av den basala egenvården såsom den dagliga hygienen och att sköta sina 
kläder (Bengtsson-Tops 2005). Då det gäller de boendes praktiska färdigheter så 
skulle kanske personalen komplettera sitt förhållningssätt med att mer fokusera på 
att stödja den boendes egen förmåga att ta itu med dessa saker.  
 
 
Jämförelse med andra studier av vårdande/ 
stödjande handlingar 
 
Vid en jämförelse med hur personal och patienter (i en rättspsykiatrisk kontext) 
(Brunt & Rask 2005a, Brunt & Rask 2005 b) skattar de sex olika kategorierna av 
handlingar så är skillnaderna generellt betydligt större mellan de båda grupperna 
än vad som är fallet då man jämför boendestödspersonalen och boendes 
skattningar av dessa kategorier i föreliggande studie. Jämförelsen visar att boende 
och boendestödjarna är betydligt mer överens än vad personal och patienter inom 
den rättspsykiatriska vården är. Det som framträder som intressant är att de 
boende även uppfattar att fyra av de sex kategorierna av handlingar förekommer i 
högre grad än vad som är fallet inom rättspsykiatrin. När det gäller social 
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umgängesträning och medvetande görande samtal så skattar patienter och boende 
dessa handlingar i stort sett som lika vanligt förekommande. Dessutom så skattar 
de boende följande tre kategorier viktigare än vad patienterna i rättspsykiatrin 
skattar dessa, ’Skapa och vidmakthålla relationer’, ’Social umgängesträning’ och 
’Praktisk färdighetsträning’. Däremot så skattar patienterna inom rättspsykiatrin 
följande två kategorier av handlingar mer viktiga än vad de boende gör, 
’Stödjande/uppmuntrande samtal’ och ’Medvetandegörande samtal’ och slutligen 
så skattar patienter inom rättspsykiatrin och de boende ’Reflekterande samtal’ i 
stort sett lika viktigt. Således finns det indikationer på att boendestödpersonal, på 
olika sätt, lyckas bättre med att möta de boendes önskningar och behov än vad 
vårdpersonal kanske har möjlighet att göra i en rättspsykiatrisk kontext. 
 
 
 
6. SLUTSATS 
 
Överensstämmelsen mellan hur viktiga de flesta kategorierna av insatser är enligt 
de boende i förhållande till hur ofta insatserna förekommer enligt personalen visar 
på att personalen har en relativt god förmåga att möta de boende i deras 
livssituation, särskilt om man jämför med studier av vårdande/stödjande 
handlingar i den rättspsykiatriska vården. 
 
Sammantaget kan sägas att personalen har en relativt god förmåga att kunna möta 
de boendes behov av långvariga och tillitsfulla relationer. När det gäller det 
stödjande arbetet så kunde det vara av vikt att boendestödspersonalen skulle få 
ytterligare möjligheter att utveckla sina färdigheter framförallt när det gäller att ha 
ett mer långsiktigt perspektiv på sitt stödjande arbete. Personalens arbete med 
socialt umgänge (som är en av de mer viktiga handlingarna enligt de boende) 
skulle kunna förbättras genom att ytterligare lyfta fram vilka fördelar det kan ha 
att fokusera mer på dessa handlingar men även vilka kanske mer långtgående 
konsekvenser som detta kan ha för de boende. 
 
Om någon av boendestödspersonalen upplever att de boende har svårigheter med 
sitt beteende så försöker de prata med de boende, så snart det är möjligt, om deras 
beteende som kan upplevas som negativt och kanske irriterande, vilket innebär att 
de boendes lidande i förhållande till sitt beteende blir så kortvarigt som möjligt. 
Däremot så finns det även indikationer i resultatet och i andra studier som pekar 
på utvecklingsmöjligheter av personalens färdigheter i hur man på ett vardagligt 
sätt kan arbeta med de boendes medvetenhet om följder av sitt beteende. Det kan, 
utifrån andra studier, antas att de boendes behov av att få ventilera sina djupare 
tankar och funderingar om vem han/hon är inte alltid får det utrymme som de 
kanske behöver. Ytterligare ett utvecklingsområde kan vara, då det gäller de 
boendes praktiska färdigheter, att personalen förstärker sitt förhållningssätt med 
att stödja den boendes egen förmåga att ta itu med dessa saker. 
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Bilaga  -   
Vårdande/stödjande handlingar inom kommunala boenden i XX 
kommun för personer med psykiska funktionshinder - boendes 
och personals perspektiv  

 
Nedan följer en sammanställning av resultaten från en av de fem kommunerna 
som ett exempel på hur resultaten kan se ut för en enskild kommun. 
 
Resultaten i tabellerna nedan baseras på svar från 19 boende med cirka 60 % män 
och 40% kvinnor och 26 boendestödspersonal som fördelar sig på hälften män och 
hälften kvinnor. 
 
Tabell 1 Andel av boende och boendestödspersonalen i % från XX-kommun som 
svarat med alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta 
respektive kategori förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
Kategori  Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

     
Skapa och vidmakthålla relationer 65,8 76,9 92,6 97,0 
Stöd/uppmuntran 53,0 59,0 84,7 92,6 
Socialt umgänge 40,2 50,6 67,2 84,1 
Medvetandegörande samtal 45,7 47,0 62,2 72,8 
Reflekterande samtal 31,8 37,5 68,8 82,5 
Praktiska färdigheter 44,5 55,2 69,6 83,8 

 
Tabell 2 Andel av boende och boendestödspersonalen i riket i % som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive kategori 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
Kategori  Boende 

förekomst
Personal 

förekomst
Boende 
viktigt 

Personal 
viktigt 

     
Skapa och vidmakthålla relationer 66,9 94,0 80,1 95,9 
Stöd och uppmuntran 51,9 79,0 64,6 88,9 
Socialt umgänge 37,9 53,2 75,3 71,1 
Medvetandegörande samtal 37,5 52,6 47,0 65,3 
Reflekterande samtal 30,5 51,4 50,3 68,0 
Praktiska färdigheter 43,1 62,0 51,1 74,9 
 
Kommentar: 
I huvudsak så anser de boende att samtliga vårdande/stödjande handlingar 
förekommer i lika hög grad som i riket i övrigt. Däremot skiljer sig svaren från 
boendestödspersonalen när det gäller att använda sig av reflekterande samtal där 
boendestödspersonalen anger att de arbetar något mindre med dessa insatser än 
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vad den allmänna bilden från riket visar. De boende tycks anse att 
medvetandegörande, reflekterande samtal och praktiska färdigheter är viktigare än 
för riket i övrigt. 
   

De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Skapa och vidmakthålla relationer 
 
Tabell 3 Andel av boende och personal i % från XX-kommun som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 

 
 Förekomst Viktigt 
 Boende Riket Personal Riket Boende Riket Personal Riket
”personalen visar Dig att 
de bryr sig om Dig” 

73,7 70,7 87,5 95,1 92,6 82,9 100 98,2

”personalen visar Dig att 
de vill lära känna Dig” 

68,4 61,7 75,0 86,4 88,9 77,0 85,2 90,0

”personalen visar Dig att 
de är tillgängliga för 
Dig” 

57,9 60,8 81,3 96,3 100 80,8 100 95,1

”personalen visar Dig att 
de vill knyta kontakt med 
Dig” 

36,8 55,0 62,5 82,1 88,9 74,3 92,3 85,0

”personalen visar Dig att 
Du kan lita på dem” 

68,4 68,8 75,0 96,3 96,3 81,3 100 98,8

”personalen visar Dig att 
Du kan tro på dem” 

73,7 71,3 87,5 96,9 96,3 82,4 100 96,9

”personalen visar Dig att 
Du kan känna Dig trygg 
med dem” 

73,7 72,8 81,3 97,5 96,5 82,4 100 100 

”personalen visar Dig att 
de är ärliga” 

63,2 65,9 62,5 96,3 92,6 77,6 100 98,8

”personalen visar Dig att 
de är raka och tydliga 
mot Dig” 

78,9 70,4 75,0 93,9 88,9 78,7 92,6 97,6

”personalen visar dig att 
de står för vad de har 
sagt” 
 

63,2 71,6 81,3 98,8 100 84,0 100 98,8

 65,79 66,9 76,89 94,0 94,1 80,1 97,01 95,9
  

Kommentar 
De mest framträdande relationsskapande handlingarna enligt de boende är att 
personalen bryr sig om, tror på dem, att de kan känna sig trygga med personalen 
och att personalen är raka och tydliga mot de boende. Vidare så tycks personalen 
vara relativt medvetna om att de boende anser att det är viktigt att personalen bryr 
sig om och tror på de boende då de anger att dessa handlingar förekommer i 
nästan samma grad som de boende anger att de är viktiga. Däremot så har de 
boende svårt att uppfatta att personalen arbetar med dessa handlingar, sak samma 
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gäller för personalens tillgänglighet, att de vill knyta kontakt samt att de står för 
vad de har sagt. 
 
Vid jämförelse med riket i övrigt framträder det att personalens arbete med att 
visa för de boende att de vill knyta kontakt med dem i lägre grad än vad de 
boende i riket anger. Samma förhållande gäller för samtliga handlingar enligt de 
svar som personalen anger, där förekomsten av det stora flertalet handlingar 
förekommer i betydande lägre grad än för riket i övrigt. Som komplement till 
dessa påpekanden så framträder bilden av att de boende anger att handlingarna är 
betydligt mer viktiga än vad boende i riket anger. 
   

De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Stöd/uppmuntran 
 
Tabell 4 Andel av boende och personal i % från XX-kommun som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
 Förekomst Viktigt  
 Boende Riket Personal Riket Boende Riket Personal Riket
”personalen uppmuntrar 
Dig att försöka ta itu med 
Dina problem på egen 
hand”  

50,0 42,5 46,7 55,9 74,1 51,4 81,5 67,5

”personalen talar med Dig 
om hur Du kan göra för att 
göra framsteg”  

42,1 38,8 62,5 67,1 81,5 59,5 88,9 83,5

”personalen försöker visa 
Dig att Du har resurser 
även när Du har det 
besvärligt”  

36,8 50,0 50,0 85,3 85,2 69,3 96,3 92,6

”personalen uppmuntrar 
Dig när Du gör något som 
är bra”  

73,7 73,4 68,8 98,8 100 75,3 100 98,8

”personalen uppmuntrar 
Dig att komma och prata 
när Du har det besvärligt”  

73,7 62,0 75,0 93,3 96,3 78,1 96,3 95,7

”personalen talar med Dig 
om positiva erfarenheter 
Du har sedan tidigare” 

36,8 43,2 43,8 74,8 77,8 50,7 88,9 88,4

”personalen uppmuntrar 
Dig att utveckla Dina 
intressen”  

52,6 50,6 56,3 73,5 77,8 63,5 92,3 88,2

”personalen hjälper Dig att 
se dina möjligheter”  
 

57,9 54,5 68,8 83,2 85,2 69,0 96,3 96,3

 52,95 51,9 58,99 79,0 84,74 64,6 92,56 88,9
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Kommentar  
Personalens stödjande/uppmuntrande arbete har tydligast fokus på att uppmuntra 
de boende när de gör något som är bra men även att uppmuntra dem att komma 
och prata när de har det besvärligt, utifrån de boendes svar. De tre 
stödjande/uppmuntrande handlingar där de boendes och personalens syn skiljer 
sig på i hur hög grad handlingarna förekommer är hur de boende kan göra för att 
göra framsteg, att visa att de boende har resurser även när de har det svärligt och 
visa på de boendes möjligheter. Vidare så råder det relativt stor skillnad mellan de 
boendes syn på hur viktiga handlingarna i denna kategori upplevs vara och hur 
vanligt som personalen anser att de använder dessa. Baserat på den bild som 
framträder och att denna bild är en sorts återspegling av de boendes behov samt 
att stor del av forskningen visar på att denna kategori av handlingar är 
betydelsefulla för såväl de boende som för personalen så finns det anledning att 
personalen får möjlighet att diskutera hur de skulle kunna vidareutveckla sina 
förmågor till stödjande och uppmuntrande arbete. 
 
Vid en jämförelse med hur mönstret ser ut för riket i övrigt så visar resultatet att 
de boende anser att personalen är mindre fokuserade på att visa på de boendes 
resurser men även att personalen är mer uppmuntrande till de boende att komma 
och prata när de har det besvärligt än vad som är fallet för de boende i riket som 
helhet. Dessutom så anger personalen att de använder de flesta handlingarna i 
mindre grad än för riket. När vi tittar närmare på hur viktiga samtliga handlingar 
inom denna kategori är enligt de boende så är det påtagligt att de anser att 
samtliga handlingar är viktigare.  
 

  

De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Socialt umgänge 
 
Tabell 5 Andel av boende och personal i % från XX-kommun som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
 Förekomst Viktigt  
 Boende Riket Personal Riket Boende Riket Personal Riket
”personalen deltar i aktiviteter 
tillsammans med Dig”  

57,9 43,8 62,5 58,4 77,8 71,6 92,6 79,5 

”personalen stödjer Dig i att 
hålla kontakt med Din släkt 
och Dina vänner”  

31,6 29,6 37,5 49,4 66,7 72,0 81,5 68,7 

”personalen uppmuntrar Dig 
att knyta nya kontakter med 
andra människor” 

26,3 30,9 56,3 55,2 55,6 74,7 74,1 73,8 

”personalen stödjer Dig i att 
göra något tillsammans med 
andra människor”  

31,6 46,8 50,0 62,6 77,8 83,6 92,6 81,0 
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”personalen beskriver för Dig 
hur Du kan bete Dig när Du är 
tillsammans med andra 
människor”  

21,1 18,5 31,3 45,4 48,1 68,9 77,8 67,1 

”personalen uppmuntrar Dig 
att delta i gruppaktiviteter” 

63,2 42,7 50,0 57,3 77,8 67,1 85,2 63,0 

”personalen pratar med Dig 
om Ditt beteende i förhållande 
till andra människor” 

31,6 26,3 31,3 48,8 63,0 67,6 81,5 66,9 

”personalen uppmuntrar Dig 
att prata med andra 
människor”  

42,1 37,5 56,3 56,8 73,1 79,7 88,5 68,1 

”personalen uppmuntrar Dig 
att vara tillsammans med 
andra människor”  

52,6 52,4 68,8 59,3 76,9 80,3 88,5 73,6 

”personalen beskriver för Dig 
hur Du kan uttrycka Dig”  

26,3 34,2 37,5 45,3 63,0 78,1 81,5 69,2 

”personalen gör utflykter 
tillsammans med Dej” 

57,9 53,7 75,0 46,5 59,3 84,2 81,5 71,1 

 40,2 37,9 50,59 53,2 67,19 75,3 84,12 71,1 
 
Kommentar 
Att uppmuntra de boende att delta i gruppaktiviteter är den mest vanliga 
handlingen enligt de boende. För övrigt så skattar de flesta övriga handlingarna 
mindre vanligt förekommande än vad personalen anger att de använder dessa. När 
det gäller att knyta nya kontakter med andra och att vara tillsammans med andra 
människor så tycks personalen försöka möta dessa på den nivå som de boende 
anger som viktigt, dock tycks personalen ha svårt att nå fram med budskapet 
tillräckligt tydligt till de boende.  
 
Den handling som är mindre vanligt förekommande, än för riket, är att personalen 
stödjer de boende att göra något tillsammans med andra människor, enligt de 
boende. Däremot så är det mer vanligt att personalen deltar i aktiviteter 
tillsammans med de boende samt att personalen uppmuntrar de boende att delta i 
gruppaktiviteter, även detta enligt de boende. När vi jämför personal i riket med 
personalen i XX kommun så är det betydligt mindre vanligt att de stödjer de 
boende att göra något tillsammans med andra människor, att de beskriver för de 
boende hur de kan bete sig när de är tillsammans med andra människor och att de 
pratar med de boende om deras beteende i förhållande till andra människor. 
Samtidigt så är det mer vanligt att personalen gör utflykter tillsammans med de 
boende. Den sistnämnda handlingen är enligt de boende mindre viktig än vad 
boende i riket anser. Samma förhållande gäller för att uppmuntra de boende att 
knyta nya kontakter med andra människor, att beskriva hur de kan bete sig när de 
är tillsammans med andra och hur de kan uttrycka sig. Däremot så är det mer 
viktigt, enligt de boende, att personalen uppmuntrar dem att delta i 
gruppaktiviteter. 
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De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Medvetandegörande samtal 
 
Tabell 6 Andel av boende och personal i % från XX-kommun som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
 Förekomst  Viktigt 
 Boende Riket Personal Riket Boende Riket Personal  Riket
”personalen beskriver för Dig 
hur de upplever Dig som 
person”  

64,7 36,8 60,0 42,3 44,4 50,7 55,6 53,8 

”om Du gör något olämpligt 
så talar personalen med Dig 
om detta”  

57,9 57,5 50,0 89,6 92,6 56,8 96,3 90,9 

”personalen talar med Dig om 
hur de upplever Ditt beteende”  

38,9 37,2 46,7 55,6 73,1 41,7 77,8 74,1 

”personalen uppmuntrar Dig 
att prata om negativa 
erfarenheter Du har sedan 
tidigare”  

21,1 18,5 31,3 22,8 38,5 38,7 61,5 42,3 

 45,65 37,5 47 52,6 62,15 47,0 72,8 65,3 
 
Kommentar 
Att beskriva för de boende hur de upplevs som personer är den handling som är 
mest framträdande inom denna kategori av handlingar enligt de boende. Dessutom 
anger de boende, i lägre grad än personalen, att personalen talar med de boende 
om hur personalen upplever deras beteende, sak samma gäller att tala om de 
boendes negativa erfarenheter sedan tidigare. Däremot så tycks personalen 
försöka möta denna sistnämnda handling någotsånär utifrån hur viktigt de boende 
anger att denna handling är. 

  
När vi tittar närmare på kategorin medvetandegörande samtal så framträder tydligt 
att såväl de boende som personalen beskriver för de boende hur de upplevs som 
personer mer ofta än vad dessa anger i riket i övrigt. Däremot är det mindre 
vanligt att personalen fokuserar på om de boende gör något olämpligt enligt 
personalens svar. Denna handling tillsammans med att personalen pratar med de 
boende om hur de upplever deras beteende anger de boende som betydligt mer 
viktig än vad som är fallet för riket i övrigt. 
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De boendes respektive personalens syn på kategorin 
Reflekterande samtal 
 
Tabell 7 Andel av boende och personal i % från XX-kommun som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
 Förekomst  Viktigt  
 Boende Riket Personal Riket Boende Riket Personal  Riket
”personalen pratar med Dig 
om Dina tankar och känslor i 
förhållande till andra 
människor”  

22,2 20,5 31,3 48,4 60,0 50,7 76,0 62,5 

”personalen pratar med Dig 
om Dina känslor”  

36,8 33,3 50,0 66,9 85,2 61,3 92,6 79,8 

”personalen pratar med Dig 
om hur Du upplever Dina 
personliga problem”  

57,9 49,4 50,0 68,3 88,9 62,7 92,6 82,0 

”personalen pratar med Dig 
om hur Du upplever Dina 
minnen från barndomen”  

15,8 13,9 31,3 28,4 37,0 34,2 63,0 46,0 

”personalen pratar med Dig 
om hur Du upplever Dig 
själv”  
 

26,3 35,4 25,0 45,7 73,1 42,5 88,5 69,9 

 31,8 30,5 37,52 51,5 68,84 50,3 82,54 68,0 
 
Kommentar 
Hur de boende upplever sina personliga problem förefaller vara fokus för 
personalens reflekterande samtal särskilt utifrån de boendes syn på dessa 
handlingar. Dessutom så tycks personalen vara mest tydligt medvetna om hur 
viktigt det är för de boende att få prata om hur de upplever sina personliga 
problem genom att de anger att de använder denna handling i relativt lika grad 
som de boende anger att den är viktig. Däremot så tycks de boende knappast 
uppleva att personalen gör det i samma grad som personalen anger att denna 
handling förekommer. 
 
Inom kategorin reflekterande samtal så framträder inga påtagliga skillnader 
mellan de boendes syn på hur ofta handlingarna förekommer i förhållande till 
riket. Däremot så är det betydande skillnader mellan hur vanliga de flesta 
handlingarna är förutom att prata om barndomen i förhållande till riket. Dessa 
handlingar (tankar, känslor, personliga problem och den egna upplevelsen av sig 
själv) är betydligt mer viktigt för de boende i XX kommun än vad som är fallet för 
riket. 
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De boendes respektive personalens syn på 
kategorin Praktiska färdigheter 
 
Tabell 8 Andel av boende och personal i % från XX-kommun som svarat med 
alternativen i hög grad och i mycket hög grad om hur ofta respektive handling 
förekommer samt hur viktig den uppfattas vara 
 
 Förekomst  Viktigt  
 Boende Riket Personal Riket Boende Riket Personal  Riket
”personalen 
uppmuntrar/stödjer Dig i att 
hålla ordning på Dina saker”  

52,6 53,8 43,8 76,1 88,9 51,4 85,2 76,9 

”personalen uppmuntrar Dig 
att lära Dig nya saker”  

31,6 37,0 43,8 64,0 77,8 49,3 88,9 78,6 

”personalen pratar med Dig 
om dina matvanor”  

26,3 30,5 56,3 50,9 63,0 40,8 85,2 71,2 

”personalen uppmuntrar Dig 
att sköta Dina pengar”  

42,1 38,8 50,0 51,2 55,6 44,6 77,8 69,6 

”personalen uppmuntrar Dig 
att hålla god hygien”  

68,4 56,1 75,0 85,3 81,5 53,9 92,6 89,6 

”personalen pratar med Dig 
om dina sovvanor”  

16,7 29,5 46,7 55,9 70,4 45,8 77,8 71,6 

”personalen går ut och handlar 
tillsammans med Dej” 

57,9 50,0 56,3 61,4 41,2 50,0 68,8 71,9 

”personalen gör ärenden 
tillsammans med Dej” 

52,6 45,7 62,5 72,0 85,2 60,0 96,3 82,6 

”personalen går ut och 
äter/fikar tillsammans med 
Dej” 

52,6 46,9 62,5 41,0 63,0 64,0 81,5 62,5 

 44,53 43,1 55,21 62,0 69,62 51,1 83,79 74,9 
 
Kommentar 
Av de handlingar som ingår i denna kategori av handlingar så förefaller de 
boendes hygien vara den handling som är mest framträdande utifrån såväl de 
boende som utifrån personalens svar på i hur hög grad de anser att denna handling 
förekommer. Dessutom så är det mer påtaglig skillnad mellan boende och 
personalen då det gäller uppmuntran att lära sig nya saker, de boendes mat och 
sovvanor på så sätt att boende uppfattar att personalen använder dessa handlingar i 
lägre grad än vad personalen anger att de använder dessa. Däremot så är det mer 
påtagligt att personalen försöker fokusera på de boendes matvanor, pengar, hygien 
och att de går ut och äter/fikar tillsammans med de boende i ungefär samma grad 
som de boende anger att detta är viktigt. 

  
Vid en jämförelse hur mönstret ser ut för de boende inom XX kommun och riket 
så framträder att de boende uppfattar att hygien är ett mer påtagligt fokus i 
personalens arbete och att personalen fokuserar mindre på de boendes sovvanor. 
När det gäller personalens svar så fokuserar de mindre på att uppmuntra de 
boende att hålla ordning på sina saker, att de skall lära sig nya saker men även att 
hygienen är mindre vanligt och att personalen gör ärenden tillsammans med de 
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boende i mindre utsträckning än vad som framträder baserat på personalens svar 
från riket som helhet. Däremot är det betydligt mer vanligt att personalen går ut 
och äter/fikar tillsammans med de boende än vad den samlade bilden från riket 
visar. Vidare så visar resultatet att de flesta handlingar är betydligt mer viktiga för 
de boende än vad bilden är för riket som helhet. De handlingar där skillnaden är 
mindre påtaglig är att personalen handlar tillsammans med de boende men även 
att gå ut och äta/fika tillsammans med de boende. 
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