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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 
 
Sedan flera år tillbaka så har de stödinsatser till personer med psykiska 
funktionshinder, som tidigare ingick i sjukvårdens ansvar, blivit en kommunal 
angelägenhet. Detta har på olika sätt medfört att den stödpersonal som skall 
förmedla dessa insatser har fått ett allt mer avancerat arbete. För att kunna 
förmedla stöd till dessa personer så räcker det inte enbart med det som man i 
vardagligt tal menar med ”sunt förnuft” utan för att kunna möta dessa personer 
med olika psykiska funktionshinder så krävs det varierande kunskaper inom en 
mängd olika områden. Stödet som boendestödspersonalen ger är mångskiftande 
och ofta av kvalificerad karaktär som till stor del utförs i hemmet. Framförallt så 
är man som boendestödspersonal mer påtagligt gäst i personens eget boende och 
därmed även dennes liv. Boendestödspersonalen har i första hand i uppgift att 
försöka lära känna och etablera en stödjande relation till de personer som behöver 
stöd (se bl.a. Topor 2001). I samband med att de lär känna de boende och deras 
resurser och möjligheter så framträder även vilka svårigheter dessa har. För att 
orka med detta arbete har det i flera studier visat sig viktigt att 
boendestödspersonalen får såväl fortbildning som handledning (se bl.a. Nyström 
2003). 
 
I denna rapport kommer gruppen av personer med psykiska funktionshinder som 
erhåller stöd, i kommunala bostäder med särskilt stöd, 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 eller boendestödjare.  
 
 
Boendestödpersonalens stödjande arbete  
 
Det finns endast ett fåtal studier av hur boende, i kommunala bostäder med 
särskilt stöd, upplever boendestödpersonals stödjande arbete som har genomförts 
utifrån boendes perspektiv såväl internationellt som nationellt.  
 
I en studie av Brown och Wheeler (1990) beskrev de fem väsentliga delar i ett 
klientfokuserat program som var inriktat på att öka den boendes delaktighet i sin 
planering av de olika stödinsatser som den boende ansåg sig behöva. Detta 
program kan delas upp i fyra delar: 
 

 personen får själv välja var han/hon skall bo bland de platser som finns 
tillgängliga utifrån personens egna önskemål.  

 personen får stöd i att själv identifiera vilka färdigheter som är viktigast 
för honom/henne att kunna utöva och utveckla.  

 personen får hjälp med att tydliggöra vilka svårigheter/hinder som 
personen upplever sig ha för att kunna använda sig av och utveckla sina 
färdigheter.  
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 personal och boende planerar var och hur den boende själv vill kunna ha 
möjlighet att utöva och utveckla sina färdigheter. Därefter så arbetar 
personalen med den boende så länge som han/hon anser sig vara i behov 
av hjälp.  

 
Författarna argumenterar för 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. 
 
Utgångspunkterna i Brown och Wheelers (1990) studie baseras på (Cohen, 
Nemec, Cohen, & Farkas, 1988) där de lyfter fram att det viktigaste i 
boendestödjares stödjande arbete är att skapa en relation till den boende och att 
denna relation skall bygga på att boendestödjaren visar förståelse för den boende, 
bryr sig om den boende så att han/hon kan knyta en tillitsfull kontakt med 
boendestödjaren. Enligt Brown och Wheeler är det viktigt att stödja den boende 
att hantera sin ekonomi, att planera sina fritidsaktiviteter, att söka kontakt och stöd 
i samband med olika krissituationer/svårigheter. Författarna påpekar även att den 
boendes anhöriga och nära vänner bör ses som viktiga resurser. Så i Brown och 
Wheelers studier visar det sig att boendestödjares arbete varierar mellan att se och 
hjälpa den boende att utveckla sina färdigheter för att kunna klara av sina dagliga 
aktiviteter men även att kunna möta de svårigheter som kan vara förknippade med 
den boendes psykiatriska problematik. 
 
I en intervjustudie, av personer som bodde i en hemliknande vårdenhet, så fann 
författarna (Pejlert, Asplund & Norberg 1999) att det som de boende upplevde 
som särskilt utmärkande egenskaper för den personal som i studien benämndes 
som ”de goda vårdarna” var att de kunde visa på omsorgsfullhet, att de visade att 
de var ärliga, intresserade, humoristiska och att de kunde vara lugnande. I en 
annan studie fann O’Brien (2001) 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 likhet med ovan nämnda 
studie, fann Hörberg, Brunt och Axelsson (2004) i en intervjustudie fyra 
kategorier som de boende anser är viktiga i relationen mellan boende och 
stödpersonalen. Trygghet var en av dessa och den innehöll framförallt begrepp 
såsom att känna tillit, äkthet, att stödpersonalen bryr sig och att de visar sig 
tillgängliga. Gemenskap angavs som en annan kategori och de begrepp som 
framkom här var att känna vänskap och att vara tillsammans. Bekräftelse 
framträdde som ytterligare en kategori och denna innehöll element såsom att bli 
visad respekt, att känna sig förstådd, att känna kontroll och att känna sig bli sedd. 
Utveckling var även detta en kategori och denna innefattar att få stöd, styrka och 
att kunna växa.  
 
I en forskningsöversikt presenterar Bengtsson-Tops (2005) forskning som visar att 
olika behov som boende har är daglig sysselsättning och olika aktiviteter som 
möjliggör att sociala kontakter etableras. I denna översikt presenteras även att 
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flera boende tycks ha behov av att utveckla förmågan att klara av den basala 
egenvården såsom den dagliga hygienen och att sköta sina kläder. Då den boendes 
behov av ett bra boende, mat och dagliga aktiviteter inte är uppfyllt tycks detta 
påverka den boendes känsla av att ha kontroll över sitt eget liv i negativ riktning 
(ibid.). Även emotionellt stöd, socialiseringsstöd, praktiskt stöd och 
problemlösande stöd upplevs som stödjande aspekter av socialt nätverk, av 
boende (Brunt 2005).  
 
I en studie så framträder det att boende uttrycker en längtan efter djupare samtal 
med någon (Sjögren Öhlund 2005). En viktig del i boendestödjares arbete som 
framkom i studien var att de behöver kunna möta de boendes behov av djupare 
och kanske existentiella samtal om livets olika svårigheter.  
 

I en nyligen genomförd studie av boendestödjares arbete inom kommunala 
boenden för personer med psykiska funktionshinder så har det framkommit en 
bild av hur stödpersonal och boende ser på hur viktiga och vanligt förekommande 
olika stödjande handlingar är (Rask 2007). Resultatet visade att den kategori av 
handlingar som var mest vanligt förekommande och mest viktig, enligt de boende, 
var att boendestödjarna använde sig av olika handlingar som hade som syfte att 
etablera relationer med de boende men även att stöd och uppmuntran var den näst 
mest vanligt förekommande. Samma kategorier av handlingar var mest vanligt 
förekommande och mest viktiga enligt boendestödjarna. Däremot så skattade de 
boende handlingar som riktade sig mot att hjälpa de boende att utveckla sina 
sociala färdigheter som mer viktigt än kategorin stöd och uppmuntran. I den ovan 
nämnda studien (ibid.) så argumenterar författaren för att det finns anledning att 
anta att boendestödjarna kan ha en relativt god förmåga att se det som de boende 
anser är viktigt. Däremot så finns det anledning att anta att boendestödjarnas 
budskap inte har nått fram, i tillräckligt önskvärd grad, när det gäller de 
vårdande/stödjande handlingarna.  
 
Det som beskrivs som stödinsatser som boendestödspersonal använder sig av är 
insatser som visserligen är tätt förknippade med varandra. Insatserna har som bas 
att boendestödjarna försöker förmedla att de vill försöka skapa en relation som i 
första hand är lugn och trygg. Därutöver utvecklar boendestödjarna relationen till 
att även omfatta stöd i samband med att de boende upplever olika svårigheter. Hur 
beskriver då boende detta mångfacetterade spektrum av stödjande insatser som de 
får av boendestödspersonalen? 
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2. Studiens uppgift 
 
Syftet med denna studie har varit att belysa hur boende i kommunala bostäder 
med särskilt stöd, för personer med psykiska funktionshinder upplever de 
stödinsatser de erhåller från boendestödspersonal.  
 

3. Metod 
 
Tillvägagångssätt 
Målgruppen var personer med psykiska funktionshinder som har sitt boende 
ordnat i ett ordnat boende med boendestöd och bostad med särskilt stöd genom 
kommunal försorg, antingen enligt SoL eller enligt LSS. De boende skulle kunna 
tala och förstå svenska. De boende söktes med hjälp av enhetschefer i fem olika 
kommuner. De boende fick information studiens syfte innan de tog ställning till 
om de ville deltaga. 
 
 

Intervjuerna 
Intervjuerna var till sin struktur utformade som samtal. Intervjuerna varade mellan 
30-60 minuter. Inledningsvis fick de boende berätta lite om hur deras liv var innan 
de kom till sitt nuvarande boende. Därefter fick de kort beskriva sin nuvarande 
situation varpå samtalet leddes in på vad de upplevde som stöd i deras nuvarande 
boende. I samband med att boendestödjarnas arbete beskrevs i allmänhet, så fick 
de boende beskriva någon/några situationer där boendestödjarnas arbete kunde 
framträda. Dessa beskrivningar följdes upp under intervjun med olika frågor 
såsom – kan du berätta lite mer om…? och/eller - vad tänkte du då? och/eller - 
vad kände du då? Dessutom fick de boende beskriva vilken nytta de upplevde sig 
ha av det boendestödjarna gjorde. Intervjuerna avslutades med en fråga om vad de 
saknade/önskade mer? 
 
 

Undersökningsgrupp 
Det var totalt 12 boende i kommunala bostäder med särskild service som deltog i 
intervjustudien från fem olika kommuner i södra Sverige. Det var 6 kvinnor och 6 
män och åldern varierade mellan 21 och 67 för de som deltog i studien. Av dessa 
12 intervjuade så var det två som inte ville att intervjun skulle bli inspelad, dock 
fick anteckningar föras under intervjun med den ena av dessa två intervjupersoner. 
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Analys 
Analysen av intervjuerna började med att samtliga inspelade intervjuer lyssnades 
igenom för att en första samlad bild av möjliga fenomen som framkom. Efter detta 
så lyssnades intervjuerna åter igenom och avsnitt som hade relevans för studiens 
syfte skrevs ned ordagrant.  Dessa avsnitt betraktades som olika meningsbärande 
enheter. Dessa olika enheter formulerades därefter som preliminära teman. 
Därefter genomlästes dessa teman som i sin tur delades upp i olika subteman. 
Återigen lästes intervjutexterna för att söka efter eventuella kompletterade inslag 
som inte hade framträtt vid första genomläsningen. De teman och subteman som 
hade återfunnits i texterna bildade därefter resultatet i denna studie. Det som 
eftersöktes var i första hand varierande beskrivningar av det som de boende 
upplevde som stöd. I analysen var fokus inriktat på att flera av insatserna, på olika 
sätt, var sammanflätade med varandra därför så tilläts de olika temana vara 
överlappande. 
 
 

4. Resultat 
 
Stöd till personer med psykiska funktionshinder 
som bor i eget boende eller bostad med särskilt 
stöd.  
 
Vid analysen av intervjuerna så framträder olika genomgående teman som belyser 
vad de boende upplever som stöd. Ett genomgående tema i analysen är känslan 
hos de boende av gemenskap med boendestödjarna och denna går som en röd tråd 
igenom det mesta av vad de boende talar om. Förutom gemenskapen så framträder 
olika teman som på olika sätt kan belysa det som påverkar det stöd som de boende 
upplever där ett av temana tycks företrädesvis beröra egenskaper hos 
boendestödspersonalen. Detta tema kan i sin tur delas upp i två subteman. Det 
ena subtemat belyser att boendestödjarna strävar efter ömsesidighet och respekt 
medan det andra subtemat belyser hur de försöker möta den boendes svårigheter. 
Vidare så framträder ett tema, i resultatet som helhet, och detta är de boendes 
upplevelser av på vilket sätt som stödpersonalens arbete/bemötande hjälper dem. 
Detta tema berörde flera av de boende spontant vid flera tillfällen under 
intervjuerna och inte bara i samband med att de fick den direkta frågan. Detta 
tema kan delas upp i två subteman där det ena belyser hur boendestödjarna kan 
skapa ordning då den boende mår dåligt, medan det andra subtemat belyser hur 
boendestödjarna tycks kunna bidra till att den boendes mer långsiktiga förmåga att 
hantera sitt liv kan öka. Ett annat tema förefaller beröra stöd med olika praktiska 
saker. Ytterligare ett tema som går att återfinna är mer inriktad på att känslan av 
struktur ger trygghet. Avslutningsvis belyses även vad de boende saknar eller 
tycker att de har extra behov av. 
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Gemenskap 
 
Det övergripande temat som framträder i inledningsskedet av analyserna av 
intervjuerna är de boendes upplevelse av att känna gemenskap med såväl 
boendestödjarna som de övriga boende. Det som företrädesvis framkommer i 
intervjuerna är hur viktigt de boende upplever att personalens roll är såsom att 
kunna ha personalen som kompis eller vän. ”…ibland så är det skönt att kunna gå 
ut på stan med en personal själv. Och det är trevligt att kunna åka ut på resor. 
Och när vi går på stan så är personalen mest med som smakråd och 
kompisar.”(IP 09). De boende påpekar även vikten av personalens förmåga att 
kunna prata med de boende om deras olika bekymmer på kompisnivå.  
 

”Vi pratar en hel del om sådana där saker ….nä, men det är mest 
kompissnack. Men visst kan vi sitta här och prata om saker som är 
problematiska och hur man kan lösa dom. Det kan vara många vardagliga 
problem till exempel det kan vara kärleksproblem och vi sa att vi får se vad 
som händer och sådär.” (IP 09). 

 
I samband med dessa och liknande beskrivningar från de boende så framträder 
även att de upplever att det vardagliga umgänget är viktigt. Att prata om ”väder 
och vind” och att prata om olika saker som intresserar var och en framträder som 
viktigt för att kunna känna att umgänget är naturligt och bildar motpol till problem 
och svårigheter. ”På mornarna när vi fikar så händer det att dom frågar om hur 
natten har varit men annars så pratar vi mest om vädret och andra vardagliga 
saker.” (IP 01), ”När vi träffas pratar vi om vad jag har gjort.” (IP 02). 
 
 
Egenskaper hos boendestödspersonalen 
 
Att sträva efter ömsesidighet och respekt 
Egenskaper hos boendestödspersonalen som de boende beskriver som stöd är 
personalens förmåga att visa att de är lyhörda på ett stödjande sätt som kan leda 
till att de boendes känsla av trygghet utvecklas. I de boendes beskrivningar 
framträder detta att det sker med hjälp av personalens förmåga att vara lyssnande 
och att kunna prata om olika saker. En väsentlig del i personalens bemötande är 
att personalen vill de boende väl. 

 
 
 
 
 
 

Lyhördhet, stöd och trygghet 

Att kunna lyssna och prata med 

Att förmedla att man vill väl 

Att sträva efter 
ömsesidighet och 
respekt

 
Upplevelsen av att få gehör för hur man vill kunna påverka sin situation är en 
viktig komponent. En väg att kunna påverka sin situation är bland annat 
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möjligheten att kunna framföra sina önskemål och få gehör för dessa. ”Om man 
önskar någonting så är det bara att säga till personalen så löser vi det.” (IP 01). I 
intervjuerna framträder det att denna möjlighet är något som upplevs som 
stödjande. De intervjuade lyfter fram att det i detta sammanhang är viktigt att 
personalen är lyhörda och att de försöker lyssna och försöker förstå vad personen 
har att berätta och vilka behov som den boende ger uttryck för.  
 
En egenskap i personalens bemötande som framträder i intervjuerna är deras 
förmåga att visa att de är lyhörda och att de bryr sig ”…dom frågar om dom kan 
komma in och prata och först säger jag nej även om det vore bättre om de kom in 
och pratade och i de flesta fallen så brukar de inte tvinga sig på…” (IP 04). 
Personalens tålamod är ytterligare en egenskap som de boende kan uppleva som 
något som hjälper och detta tar sig uttryck i form av att personalen inte ger upp. ”- 
Vad gör personalen här som hjälper dej? Dom tjatar på mej mycket och det 
hjälper.” (IP 07). 
 
Att kunna lyssna på och ta de boendes upplevelser på allvar framträder som en 
väsentlig egenskap hos personalen. ” Men ibland sitter vi bara och pratar om allt 
möjligt och då känns det att dom tar mej på allvar” (IP 11). Personalens förmåga 
att möta de boendes tankar och funderingar kring allehanda saker beskrivs som 
att: 
 

”Det som är gott här är att natten är jättebra dom kommer två gånger på 
natten och jag kan prata med dom om vad som helst. Dom knackar på och 
är jag vaken så säger jag kom in och så frågar dom hur det är och då säger 
jag att tankarna är jobbiga med min god man och ekonomin och så. Å så 
sätter dom sej ner och pratar. Och då känner jag att jag kan prata ut helt 
enkelt. Det är till jättestor hjälp. Det känns lugnare på något sätt, deras 
lugn och detta då att jag kan få min sömntablett och dom frågar om jag vill 
ha den.” (IP 08). 

 
De boende beskriver att personalen upplevs som om de inte alltid har möjlighet att 
förstå allt som den boende upplever men att de har förmågan att visa att de vill väl 
och att denna förmåga på något sätt uppväger att personalen inte alltid kan förstå 
allt som den boende upplever. 
 

”Precis just då så tycker jag att dom är knäppa och att dom inte förstår 
någonting dom förstår inte varför jag inte vill och inte mina 
upplevelser…men någonstans så förstår jag ju att dom vill mej väl utan till 
slut så förstår jag ju att dom gör inte detta för att vara elaka…” (IP 10). 
 

De boende talar även om personalens förmåga att kunna visa, genom sitt sätt att 
prata, att de vill väl och försöker vara medkännande. ”Dom är ju väldigt 
medkännande och dom ser ju att jag mår dåligt och dom säger att jag inte skall 
behöva må såhär dåligt…” (IP 10). 
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Att försöka möta den boendes svårigheter 
De ovan beskrivna komponenterna i relationen mellan de boende och personalen 
tycks bilda en bas för att boendestödjarna skall kunna hjälpa och stödja de boende 
då de mår dåligt på olika sätt, särskilt tycks detta gälla personalens förmåga att 
närma sig de boende. Framförallt visar det sig att de boende känner att de har 
tillåtelse att må dåligt vilket tycks leda till att de känner att det är tillåtet att tala 
om det de upplever som besvärligt när det gäller ångest, tankar, fantasier och 
känslor. Det som de boende beskriver här är hur bra det känns då personalen kan 
hjälpa dem att sätta ord på tankarna och hjälpa dem att sortera upp deras fantasier 
och att uppleva att de kan bli försäkrade om att det som kan kännas farligt inte 
alltid behöver vara det. Detta beskriver de boende som något som hjälper dem att 
skingra sina tankar som de mår dåligt av. 
 

 
 
´ 
 
 
 
 
 

Att prata om ångest, fantasier och tankar 

Att ha tillåtelse att må dåligt 

Att sätta ord på tankar 

Att skingra tankar  

Att försöka möta den boendes 
svårigheter 

 
De boende talar på olika sätt om hur personalen kan göra för att minska de 
boendes ångest vilket ibland kan innebära att personalen försöker göra något 
konkret som kan avleda den boende från att fångas av sin ångest. Ibland kan det 
även handla om att personalen hjälper den boende att beskriva hans/hennes ångest 
och att den då kan bli lättare att hantera. 
 

”Här kan personalen se om jag mår dåligt… och ibland gör vi något 
konkret som att lösa korsord eller spela något spel och ibland frågar dom 
om jag vill prata om det och ibland så säger jag till att jag vill prata och då 
tar dom ner mej lite på marken så att ångesten inte blir så stor och mina 
fantasier blir mindre jobbiga. Då får jag prata om och beskriva det jag 
upplever. Ibland räcker det med att jag får säga att jag mår dåligt och då 
kan det bli så att dom tycker synd om mej och då känns det bättre. Vi pratar 
mycket om fantasier som gör att jag mår dåligt. Jag berättar om vad det är 
och då kan dom komma med olika förslag.” (IP 02). 

 
Ibland kan det handla om att den boende behöver ha någon att prata med som kan 
försäkra honom/henne att tankarna inte är farliga. Detta kan även leda till att den 
boende kan hantera tankarna själv.  
 

”- När tankarna blir för starka så gick jag ner till personalen och då hjälpte 
de mej å pratade med mej och förklarade. 
- Förklarade? 
- Ja att det var ju bara tankar och att det var ju inte farligt. 

12 



- Pratade ni i början mycket om hur tankarna var och så? 
- Jag det gjorde vi, idag är det mycket lättare att hantera tankarna.” (IP 06). 

 
En väsentlig del i personalens stödjande arbete i samband med ångest och oro kan 
vara att förmedla till de boende att det är tillåtet för dem att må dåligt. ”Jo jag 
säger till att jag mår dåligt och att jag inte kan jobba och så och då säger dom till 
mej att – du får vila lite…” (IP 05). 
 
Dessutom så visar det sig att de boende känner att det blir lättare att hantera sin 
ångest och oro då de vet att det finns någon till hands då de mår sämre. 
 

”Idag kan jag ofta säga till mej själv (när jag har huvudet fullt av ångest) 
att det här är ett sinnestillstånd som går över. Jag har det lättare att hantera 
min ångest här än någon annanstans och jag kan gå till personalen och 
tänker att antingen så blir det bättre eller blir det sämre.” (IP 08). 

 
En förmåga som boendestödspersonalen använder sig av är att på ett vänskapligt 
sätt vara en medmänniska som finns där och hjälper till med att göra det svåra mer 
begripligt.  
 

”Vad gör personalen för att hjälpa och stötta… 
- det är ju vänskapliga ord och prata ut och så men det är ju svårt att prata 
ut om man mår dåligt när man mår dåligt så har man ju svårt att hitta ord.” 
(IP 04). 

 
Boendestödjarnas kännedom om den boende som människa förefaller vara viktig 
för att personalen skall kunna möta svårigheterna när den boende mår dåligt vilket 
bland annat kan handla om att den boende behöver göra något för att skingra sina 
tankar. 
 

”När det är svårt får jag följa med personalen och göra lite olika saker för 
att skingra tankarna lite och tänka på något annat än det som är jobbigt. 
När jag mår dåligt så kommer dom upp och kanske sätter sig ner och pratar 
en stund och sen säger dom att du kan ju hänga med ner (till 
gemensamhetsutrymme)”. (IP 10). 

 
 
 

Effekter som stödpersonalens bemötande kan ha för den 
boende 
 
Boendestödjarna kan skapa ordning då den boende mår dåligt 
Utifrån de boendes kommentarer under intervjuerna så framstår det att 
boendestödpersonalens egenskaper och bemötande ger olika återverkningar hos de 
boende. Dessa kommentarer kan sammanfattas som att personalen på olika sätt 
kan skapa ordning då den boende mår dåligt vilket ger honom/henne en känsla av 
trygghet. 
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I intervjuerna så framträder det som viktigt för de boende att de får må dåligt och 
att personalen kan se när de boende mår dåligt kan ge en känsla av trygghet med 
personalen. ”När jag blir sängliggande så kommer det någon in hit minst en gång 
i timmen och ser till så att man inte har gjort något självdestruktivt.” (IP 09). 
 
Att känna trygghet med att personalen kan se när den boende mår riktigt dåligt 
tycks kunna vara en del i personalens förhållningssätt som ger den boende en 
ökad känsla av att få stöd med det som han/hon behöver. 
 

”När jag blir väldigt självmordsbenägen så känner dom (personalen) att 
dom inte kan ta ansvar och då blir det ju sjukhuset. Personalen slår ju larm 
här innan jag mår riktigt dåligt. Detta är ju mitt hem och jag får den hjälp 
som jag tycker att jag behöver.” (IP 09). 

 
Att ha någon som kan försäkra en om att vissa tänkta faror inte är farliga ger 
trygghet hos de boende som förefaller vara något som ger effekt i det längre 
perspektivet för den boende som person.  
 

”…innan så kunde jag inte ha kaffekokare eller spisen på eftersom att jag 
hade så mycket tvång. Tvånget kanske inte är borta men nu så kan jag 
hantera det bättre. Och till viss del är det att jag känner mej mer trygg här 
nu.” (IP 09). 

 
Någon som kan koppla samman olika händelser med hur man mår är något som 
de boende upplever kan hjälpa dem att kunna gå vidare med sina strävande att få 
mer grepp om hur olika händelser i livet kan påverka hur man mår. 
 

”Ibland så säger dom att jag har märkt att det är så och så kan det bero på 
det? Och ibland så kan det faktiskt stämma. Men det är inte alltid hela 
sanningen och då kanske jag kommer på mer vad det handlar om alltefter 
hand som vi pratar.” (IP 10). 

 
Att lyfta fram vardagliga saker som kan kännas roliga och upplyftande 
kommenteras som något som är viktigt särskilt när den boende mår dåligt.  
 

”… det kan också vara så att det är så att jag har väldigt mycket ångest och 
då kan det ibland räcka med att det är någon annan här och som kommer 
och tittar till en. När jag är nere och deppig och kanske vill åka upp och 
hoppa så tar X (en av boendestödjarna) fram det roliga.” (IP 09). 

 
 
Den boendes mer långsiktiga förmåga att hantera sitt liv kan öka 
I intervjuerna återfinns det ytterligare beskrivningar av olika effekter som 
stödpersonalens bemötande kan ha för den boende. Dessa effekter är mer av sådan 
karaktär att den boendes kanske mer långsiktiga förmåga att hantera sitt liv kan 
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öka. Detta kan beskrivas som att de boendes känsla av övergivenhet kan minska. 
”Om inte personalen skulle ha varit med så skulle jag ha känt mej ensam och 
övergiven.” (IP 03). De boende beskriver även att de känner att de har en ökad 
känsla av att de kan bestämma mer själva men även att de har en ökad känsla av 
frihet. ”Ibland hjälper de mej att torka golven och någon gång hjälper de mej att 
dammsuga. Det är jag själv som säger till om att jag behöver hjälp med att städa 
någon dag innan.” (IP 06). Vidare så påpekar de att de kan känna att de blir mer 
respekterade för de personer de är då de jämför hur de har upplevt sin situation 
tidigare.  
 

”Jag hade lätt för att isolera mej och att jag har det svårt ibland att komma 
igång med saker och jag har det lite svårt med tillit till andra människor. 
Här är man inte dum utan man har respekt för individen liksom, än inom 
den psykiatriska slutenvården, så ser jag på det. Jag känner mej respekterad 
när jag behöver hjälp utan personalen hjälper mej utan att ifrågasätta mej 
som person, dom accepterar en som man är.” (IP 10). 
 

Somliga beskriver att de även kan känna att de får sådant stöd att de upplever att 
de kan utvecklas.  

 
”Mitt mål är att jag sedan skall kunna bli så pigg att jag skall kunna bo i en 
egen lägenhet sen. Och detta är något som är positivt med det här boendet 
att det kan vända och att man utvecklas utan att det behöver inte bli 
institution för resten av livet.” (IP 09). 

 
De boende lyfter även fram att tillgången på personal minskar risken att 
sjukdomen tar över. ”Nu är det mycket bättre man har ju personal runt omkring 
sig och när jag bodde hemma så blev jag mycket sjukare innan jag blev inlagd.” 
(IP 06). Nu när jag bor här så har jag mindre med röster och när dom (rösterna) 
kommer så kan jag säga ifrån och jag pratar med dom många gånger och nu är 
det mer sällan som rösterna kommer. (IP 05). 
 
Ibland handlar personalens arbete om att hjälpa de boende att se eller att de blir 
medvetna om sina resurser och möjligheter att utveckla sina praktiska färdigheter. 
Vid vissa tillfällen kan det handla om att kunna påpeka för den boende att han 
eller hon kanske skulle kunna göra på något annat sätt så att det kanske blir ett 
bättre resultat. Detta uppfattas av de boende som något som är bra och ibland 
självklart att personalen gör. ”När jag städar och om personalen tycker att jag 
inte är tillräckligt noga så säger dom bara till att jag skall ta lite till och då gör 
jag det, och det känns bara bra att dom säger till.” (IP 01). 
 
 
Stöd med olika praktiska saker 
 
Att tillsammans med personalen få hjälp och stöd med olika praktiska saker är 
något som de boende uppskattar. De boende påtalar att det känns viktigt och 
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tryggt att ha boendestödspersonal med sig när olika vardagliga saker skall göras 
såväl ute i samhället som i den egna lägenheten.  
 
Det de boende beskriver som hjälp med praktiska saker ute i samhället har att göra 
med att uträtta olika ärenden men även att ha någon att vända sig till när olika 
svårigheter dyker upp. Denna kategori av handlingar är även ofta kopplade till att 
kunna hålla ordning på sina saker i lägenheten såsom att städa, laga mat men även 
att handla matvaror.  

 
”Men jag får hjälp med många praktiska saker som att åka och handla så 
det är mycket den här sociala vardagen. Så just nu det som jag använder 
mej av dom är väl egentligen att vi städar ihop här en gång i veckan. Annars 
så har jag börjat laga min mat själv igen och i början hjälptes vi åt och min 
matlagning har blivit bättre sedan jag har kommit hit.” (IP 09). 
 
”Det är skönt att bara ha någon med sig, annars så skulle det inte hända 
någonting.” (IP 01). 
 
”Att man vet att man inte är ensam och att man vet att det finns folk bakom 
en som man kan vända sig till och att dom finns där det ger en sån trygghet. 
Och det är bra att ha någon med sig när man skall handla och uträtta 
ärenden.”  (IP 10). 

 
Ibland kan det även handla om att handla kläder och andra saker som den boende 
kan behöva.  ”Och när jag skall handla kläder så är personalen i första hand med 
som ett stöd och smakråd.” (IP 10). 

 
Att ha någon som man kan få hjälp av för att komma igång är ytterligare en viktig 
del i att ge hjälp och stöd i samband med olika praktiska detaljer. 
 

”Jag vill ha hjälp med att komma igång med tvätt och städ och sånt och 
ibland hjälper dom till lite gran till att börja med och sen får jag göra 
resten. Det är ju bra att de kommer in här och puttar igång mej.” (IP 04). 

 
 
Känslan av struktur ger trygghet 
 
En struktur som de boende känner som viktig är bland annat att de vet att det finns 
personal att tillgå och flera påpekar hur viktigt det är att de har tillgång till 
personal dygnet runt. ”Det är bra att det finns personal dygnet runt annars ginge 
det inte. Det är bra för jag kan ju gå ner och prata med dom på kvällen en stund. 
Och det känns rätt enkelt.” (IP 06). Ibland kan det även kännas lugnande att ha 
möjlighet att se att personalen gör olika saker vilket även detta ger en känsla av 
trygghet. ”När jag ser och hör att personalen pysslar med olika saker så känns 
det lugnande.” (IP 07). Dessa olika aspekter kan kännas lugnande och det minskar 
ensamhetskänslan för flera av de boende. 

16 



 
Att de boende har inblick i planeringen av olika insatser från personalens sida kan 
ge de boende en känsla av att deras liv kan vara mer lätt att hantera. ”På 
mornarna när jag vaknar så stiger jag upp och jag får min medicin och sedan har 
jag ett schema att följa vad jag skall göra.” (IP 05). Det poängteras vikten av att 
den boende har klart för sig vem som skall ge det stöd som han/hon behöver och 
när detta stöd skall ges. ”Det är viktigt att ha tydligt planerat vilka som kommer 
och när dom kommer.” (IP 02), ”Personalen och jag har gjort upp schemat 
tillsammans men dom har skrivit ner det.” (IP 05). 
 
 
Vad de boende saknar eller tycker att de har extra behov 
av 
 
Under intervjuerna så framkom det även vissa saker som de boende upplever sig 
behöva mer av. En av dessa saker är att de känner att det är viktigt att personalen 
skulle kunna fokusera mer på den boendes resurser och möjligheter framförallt 
inte enbart när den boende mår dåligt.  

”Vad saknar du??? 
- möjligheterna att träffa lite nytt folk. 
- att kunna få lite ”goa” ord, och att de visar att de bryr sig att man får lite 
bekräftelse utan att man mår dåligt.” (IP 04). 
 
”Jag skulle vilja att dom hade lite mer tid och att dom skulle kunna följa 
med på lite olika saker. När jag mår dåligt så tar dom sej den tid som dom 
behöver.” (IP 10). 

 
Vissa upplever att de trots allt saknar kontakten med sina familjer. ”Jag har inte 
fått besök från min familj på flera månader men jag har varit där vid flera 
tillfällen.” (IP 05). 

 

5. Diskussion 
 

Flera av de teman som framträder i analysen överlappar varandra på olika sätt. 
Dessa teman beskriver vad de boende har förmedlat under intervjuerna som något 
som tycks vara intimt förknippade med varandra. Det tema som går som en röd 
tråd genom samtliga intervjuer är känslan hos de boende av gemenskap med 
boendestödjarna. De mer specifika teman som kommer fram är ’egenskaper hos 
boendestödspersonalen’, ’effekter som stödpersonalens bemötande kan ha för den 
boende’, ’stöd med olika praktiska saker’ samt att ’känslan av struktur ger 
trygghet’. 
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Att arbeta med att etablera en känsla av gemenskap som känns enkel och 
vardaglig tycks vara något som är en framträdande aspekt som påverkar 
möjligheterna att kunna ge det stöd som de boende behöver på ett sådant sätt att 
deras känsla av att kunna leva sitt liv så ”normalt” som möjligt. Det övergripande 
temat som framträder i analysens inledningsskede är de boendes upplevelse av att 
känna gemenskap med såväl boendestödjarna som de övriga boende. Detta tema 
är något som återfinns i flera andra studier och forskningsöversikter på olika sätt 
(O’Brien 2001, Hörberg, Brunt och Axelsson 2004, Bengtsson-Tops 2005, Brunt 
2005). Känslan av att kunna ha boendestödjarna som kompis eller vän tycks vara 
något som kan bidra till känslan av att den boende behöver känna sig som 
annorlunda. Det vardagsenkla umgänget såsom att prata om ”väder och vind” och 
att prata om olika saker som intresserar var och en framträder som viktigt för att 
kunna känna att umgänget är naturligt och bildar motpol till problem och 
svårigheter. Således är kunskaper om det normala umgängets former av vikt för 
att kunna möta det vardagliga och normala. I flera avseende så kan 
boendestödspersonalen vara de som står för det normala och kompisliknande 
umgänget. 
 
Att som boendestödjare vara med den boende i hans/hennes vardag tycks 
inbegripa att utveckla och använda sig av sina egenskaper att vara en person som 
är öppen för att möta allehanda vardagliga situationer men även att möta olika 
sorters svårigheter som de boende har med sig. De egenskaper hos 
boendestödjarna som beskrivs av de boende kan delas upp i två olika subteman 
där ömsesidighet och respekt är något som tycks vara utmärkande egenskaper som 
de boende uppskattar. Det som lyfts fram är boendestödjarnas förmåga att visa 
lyhördhet, en stödjande hållning och att kunna ingjuta trygghet men även att vara 
en som lyssnar och kan prata med samtidigt som de lyckas förmedla att de vill väl, 
dessa egenskaper har beskrivits som viktiga aspekter av ”den goda vårdarens” 
bemötande (Pejlert, Asplund & Norberg 1999, Hörberg, Brunt och Axelsson 
2004). Det andra subtemat belyser hur boendestödjarna försöker möta den 
boendes svårigheter. Detta kan ske genom att visa att de är villiga att prata med 
den boende om hans/hennes ångest, fantasier och tankar och på så sätt kan 
boendestödjarna hjälpa de boende att sätta ord på sina tankar så att dessa kan 
skingras. Detta kan leda till att de boende känner att det inte är farligt att må 
dåligt, även om det är obehagligt. Således framträder denna kategori av 
egenskaper hos boendestödjarna som något som de behöver arbeta med på ett 
klart och medvetet sätt.  
 
Känslan av att ha kontroll över sitt liv (såväl det inre som det yttre livet) tycks 
kunna förstärkas av boendestödpersonalens arbete. Det har framkommit i en 
nyligen genomförd studie (Rask 2007) att det tycks vara så att det stora flertalet av 
boendestödjare oftast lyckas möta det behov som de boende har av att tala om sitt 
inre liv. Däremot så finns det en studie (Sjögren Öhlund 2005) som pekar på att 
boende upplever att de saknar möjligheterna att tala om livets mer djupa frågor. 
Det som framkommer i intervjuerna är olika effekter som stödpersonalens 
bemötande kan ha för den boende. Dessa kan delas upp i två subteman där det ena 
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belyser hur boendestödjarna kan skapa ordning då den boende mår dåligt vilket i 
längden kan ingjuta en känsla av trygghet i den boende. Det andra subtemat 
belyser hur boendestödjarna tycks kunna bidra till att den boendes mer långsiktiga 
förmåga att hantera sitt liv kan öka framförallt att det ger effekten att den boende 
får en växande känsla av att kunna bestämma själv och att de känner att de kan 
utvecklas och att deras förmåga att kunna hantera sin sjukdom ökar. En tolkning 
kan vara att boendestödjarna vid olika tillfällen kan möta den boendes olika 
upplevelser av svårigheter framförallt på vardagsenkelt sätt även om det finns 
studier som visar på att de boende ibland har behov av att samtala om livets mer 
svåra frågor.  
 
Att veta att det oftast finns möjligheter att få stöd med olika praktiska saker och 
att uppleva att vardagen har struktur bidrar till de boendes känsla av en lugn och 
trygg tillvaro. Det påpekas i olika studier att om boende inte upplever sig ha 
struktur i sin vardag så minskas känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det 
påpekas även hur viktigt det är att den boende får hjälp med sina vardagliga 
praktiska göromål (Bengtsson-Tops 2005). I intervjuerna så framträder särskilt 
hur viktigt de boende upplever det är att de tillsammans med 
boendestödspersonalen såväl planerar som genomför de praktiska göromålen. 
Dessutom så påpekar de att det är viktigt att de har god inblick i planeringen av de 
insatser som boendestödjarna skall göra. Således för att underlätta för de boende 
att känna att de har möjlighet att få mer kontroll över sitt liv så finns här flera 
goda möjligheter för boendestödjarna att arbeta med på ett konkret sätt. 
 
Boendestödjarnas arbete tycks styras av hur bra respektive dåligt de boende mår. I 
samband med frågan om vad de boende saknar eller tycker att de har extra behov 
av så framkommer en intressant aspekt som belyser att ibland så styrs 
boendestödjarnas arbete företrädesvis av hur dåligt de boende mår. Det kan 
förefalla vara en självklarhet att om en boende mår relativt bra så är inte 
stödbehovet så stort men stöd och uppmuntran är ju något som alla människor har 
behov av och då inte enbart när man mår dåligt. Däremot om man som 
boendestödjare lyckas inflika några uppmuntrande ord i den vardagliga kontakten 
med de boende så kan detta i förlängningen ge de boende en ytterligare ökad 
känsla av bekräftelse och att andra kan se när man mår bra. Känslan av bekräftelse 
har lyfts fram som en viktig aspekt av boendestödjares arbete i en annan studie 
som visar på att detta kan leda till att personen känner sig mer sedd (Hörberg, 
Brunt och Axelsson 2004). Här tycks något väsentligt träda fram. Känslan av att 
bli bekräftad i sin roll som sjuk och att lida behöver balanseras mot det som kan 
öka känslan av att må väl eller uttryckt med andra ord - att uppleva välbefinnande. 
En möjlig väg för boendestödjarna att kunna fokusera mer på det som ger 
välbefinnande kan vara handledning så att de inte enbart blir uppslukade av det 
som kan kopplas samman med den boendes sjukdom och lidande. 
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6. Avslutande kommentar 
 
Det är en mängd färdigheter och egenskaper som är viktiga att beakta för den som 
arbetar som boendestödjare. Att kunna prata om ”väder och vind” och att prata om 
olika saker som intresserar var och en framträder som viktigt vilket kan bilda 
grunden för att de boende skall kunna känna att de även vågar möta sina 
svårigheter med hjälp och stöd av boendestödspersonalen. Som boendestödjare 
behöver man således ha med sig kunskap om olika svårigheter som kan vara 
förknippade med olika psykiska funktionshinder så att man kan känna sig 
förberedd att möta personens psykiska funktionshinder och därmed även kunna se 
den enskilde individen trots funktionshindret.  
 
För att kunna möta de boendes behov av att känna gemenskap med 
boendestödjarna är det viktigt att de värdesätter sina förmågor att umgås med de 
boende på kompisnivå där det omedelbara syftet kan vara att ”bara” vara 
tillsammans med den boende eller att prata om helt vardagliga saker och inte 
fokusera på den boendes svårigheter eller bekymmer. 
 

För att boendestödjarna skall kunna tydliggöra och utveckla sina färdigheter att 
visa ömsesidighet och respekt så kan det vara på sin plats att de utvecklar 
förmågan och fördjupar kunskaperna som kan kopplas till att visa att de är lyhörda 
och att de bryr sig men även att lyssna till de boendes berättelser tankar och 
funderingar på ett medkännande sätt så att de boende känner att boendestödjarna 
vill väl. Ju mer boendestödjarna utvecklar dessa färdigheter så kan detta 
ytterligare fördjupa möjligheterna för de boende att känna att 
boendestödspersonalen kan möta och underlätta för de boende i deras funderingar 
och upplevelser av det som är besvärligt. Här kan det vara på sin plats att lyfta 
fram hur viktigt det upplevs av de boende att stödpersonalen hjälper dem att sätta 
ord på det svåra men även att de boende kan få hjälp med att koppla samman det 
som de upplever som svårigheter med olika aktuella händelser. För att kunna 
genomföra dessa insatser så behöver man som boendestödjare ha bred kunskap 
om hur den boende lever sitt liv men även utveckla sina förmågor att prata med de 
boende om olika svårigheter som kan höra till hur livet kan vara för den som har 
psykiska funktionshinder. 
 
En del av det dagliga arbetet som kan vara till hjälp för att lära känna personen 
kan vara att göra olika praktiska göromål tillsammans med den boende. Detta kan 
även ske i samband med att boendestödjaren gör upp den gemensamma 
planeringen tillsammans med den boende. Så för att skapa struktur i den boendes 
vardag kan en viktig del i arbetet vara att tydliggöra och skriva ner schema så att 
vardagen blir mer greppbar och därmed underlätta för de boende att känna att de 
har möjlighet att få mer kontroll över sitt liv. 
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Då man som boendestödjare till stor del använder sina egna egenskaper och 
färdigheter som ”arbetsinstrument” i kombination med sina mer teoretiska 
kunskaper så kräver detta att man får stöd på olika sätt. Ett flertal studier har visat 
att man som boendestödjare har behov av såväl fortbildning som handledning (se 
bl.a. Nyström 2003). Så för att kunna utföra detta mångfacetterade arbete på ett 
professionellt sätt är det viktigt att man får stöd och uppmuntran bland annat 
genom fortbildning och handledning. 
 
Avslutningsvis vi behöver alla några uppmuntrande ord då och då och inte bara 
när vi mår dåligt. Som boendestödjare så förefaller det därmed viktigt att fokusera 
på det som kan ge välbefinnande. 
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