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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. Inledning 

 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur anhöriga till personer som 
lider av svår psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder, och som bor i bostad 
med särskild service (enligt LSS), uppfattar denna boendeform.  
 
 
Anhörigas situation i en historisk översikt 
 

Fram till 1800-talets början var det huvudsakligen familjen som tog hand om 
personer med psykisk sjukdom. Uppfattningen att dårskap var en sjukdom, 
behandlingsbar genom psykologiska eller medicinska åtgärder, är en relativt sen 
kunskap i den västerländska kulturen. Föregångare till uppfattningen om 
behandlingsbarhet var uppfattningen om att upprätthålla social kontroll av 
patienten. När familjen inte kunde fylla funktionen av att skydda och kontrollera 
den psykiskt sjuke familjemedlemmen, behövde samhället bistå med stöd och vid 
behov alternativt boende för den psykiskt sjuke i familjehem, fängelse eller 
”fattighus” (Grob 1994, Reissen 1994).  

 

I mitten av 1800-talet, skapades såväl i Sverige som i övriga västvärlden, ett 
flertal institutioner och allmänna vårdinrättningar med syfte att erbjuda god vård. 
En utgångspunkt för denna inriktning var att man av olika skäl ansåg det viktigt 
att avskilja patienten från familjen. Detta avskiljande från familjen grundade sig 
inte på uppfattningen att familjen var skadlig för patienten. Det grundade sig 
snarare på att familjen levde ute i samhället och därmed inte kunde skydda den 
sjuke från den påfrestning samhället utgjorde. Senare former av rörelser med 
ursprung i rörelsen för mental hälsa eller psykodynamiska teorier, vilka såg som 
sin uppgift att hjälpa patienterna att lösa problem av föräldra- patologisk karaktär, 
uppmuntrade åter ett åtskiljande mellan patient och familj. Dessa teorier om 
orsakssamband påverkade naturligtvis hur professionella vårdgivare arbetade med 
familjesystemet.  

 

Behandlingsstrategin att utesluta familjerna från all kunskap om diagnos och 
behandling och från all kontakt med patientens behandlare startade på 
institutionerna (Lefley 1996). När de första faserna av familjeterapi 
introducerades på 1950 och 60-talen, vilka syftade till att “noggrant fastställa det 
tokiga familjesamspelet som gjorde patienten psykiskt sjuk”, uppmuntrades 
återigen en separation mellan patient och familj. Dock har senare årtiondens 
utövande av familjeterapi återigen uppmuntrat familjerna att lösa sin situation 
inom familjens ram och accepterat familjen som en värdefull resurs när det gäller 
exempelvis att rehabilitera en person med schizofreni. 
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Familjens förändrade roll vid reducering av 
vårdplatser – avinstitutionalisering 
 
Perioden för avinstitutionalisering startade under och strax efter andra 
världskrigets slut, då psykiatripersonal fick erfarenhet av att arbeta utanför de 
stora statliga mentalsjukhusen. Erfarenheter som psykiatripersonalen gjort med att 
diagnostisera och behandla krigsrelaterade psykiatriska sjukdomar bland stridande 
soldater utgjorde en ytterligare utgångpunkt för vårdarbetet. Ett syfte med 
psykiatripersonalens insatser under krigsperioden var att skriva ut patienten från 
sjukhuset så fort som möjligt och återbörda dem till stridszonen. Ur denna 
erfarenhet växte en alternativ ide´ fram om att långvarigt omhändertagande på 
institution kanske inte var den mest lämpliga behandlingsformer för personer med 
psykisk sjukdom. Parallellt växte det också fram en rörelse bland “mental health 
advocates” och sociologer som hävdade att institutionalisering var olämpligt för 
många patienter. Beslut om inläggningar som ofta var godtyckliga och inhumana 
och med långa vårdtider som snarare skapade beroende och reducerade funktioner 
hos patienten istället för att bidraga till en förbättring (Goffman 1961). Reformer 
som syftade till att stärka patientens rättigheter sammanföll också i tiden med en 
önskan från statsmakterna om att reducera kostnaderna för vården. 

 

Allteftersom reduceringen av platser inom institutionerna fortskred uppkom 
behov av att etablera mer samhällsanpassade psykiatriska öppenvårdsenheter. 
Dessa enheter hade som syfte att värna om patientens värdighet och mänskliga 
rättigheter, och att etablera behandlingsmässigt effektiva miljöer som kunde 
tillgodose patientens behov av psykiatrisk kompetens. Det fanns också en önskan 
att genom inrättandet av psykiatrisk öppenvård reducera behovet av 
slutenvårdsplatser för patienter med psykiatriska behov. En ytterligare aspekt i 
denna omstrukturering utgick från ett grundantagande att det för den enskilde 
individen var viktigt att erbjuda så mycket som möjligt av vården i öppna 
vårdformer (Breakey 1996). Dessutom fick den rörelse som uttalade krav på att 
stärka patientens rätt oberoende av psykisk sjukdom ytterligare utrymme under 
samma period. Vidare antogs den samhällsbaserade psykiatrin bidra till den 
allmänna säkerheten. Som en konsekvens av de omfattande förändringar som ägt 
rum av den organisatoriska utformningen av psykiatrisk vård under senare 
årtionden, har familjerna tvingats finna nya former för samverkan med den nya 
samhällsbaserade psykiatriska verksamheten. 

 
 
Familjebörda/anhörigbörda 
 
Den effekt som psykisk sjukdom har på ett familjesystem är interaktiva processer 
dels mellan individen och familjen, och dels mellan familjen som system och 
omkringliggande samhälle (Gerace 1988). Under de senaste fyra decennierna, har 
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intentionerna hos den psykiatriska verksamheten varit att överföra vården av den 
psykiskt sjuke från mentalsjukhus till mer öppna vårdformer i samhället. Denna 
policyinriktning medför att den psykiskt sjukes anhöriga hamnar i en roll med 
delaktighet i den sjukes behandling. Denna delaktighet kan ibland visa sig i att 
den anhörige ser sig vara ensam vårdgivare. En uppgift han/hon oftast är dåligt 
förberedd för och från vilken han/hon tidigare systematiskt har hindrats delta i. 
Familjer och anhöriga ser sig helt plötsligt stå inför uppgiften att utan förberedelse 
ta hand om sina psykiskt sjuka familjemedlemmar. Detta arbete får ofta utföras 
med otillräckligt eller tillfälligt stöd från den psykiatriska vården. De som arbetar 
inom psykiatrisk vård har inte heller tagit aktiv del i att förbereda familjerna för 
denna vårdarroll. 
 
Anhörigvårdares positiva och negativa reaktioner på sin roll gentemot den 
psykiskt sjuke personen är beroende både av vilka relationsmönster som råder 
inom familjen och den sjukes personliga egenskaper. En ytterligare faktor som har 
betydelse är patientens sjukhistoria (Maurin et al 1990). Den stress anhöriga 
känner i dessa situationer varierar naturligtvis med hänsyn till den anhöriges 
fysisk förmåga och andra personliga faktorer hos den anhörige. Dessutom har det 
visat sig ha betydelse vilken fas i livet som den anhöriga befinner sig i. 

 

Familjebörda/anhörigbörda brukar oftast definieras som den negativa påverkan 
som anhöriga utsätts för när de lever tillsammans med en person med psykisk 
sjukdom. Redan på 1960-talet föreslog forskarna Hoenig and Hamilton (1966) att 
särskilja objektiv börda (påtaglig, tydlig och iakttagbar effekt på familjen, som 
inkomstbortfall och praktiska åtaganden) från subjektiv börda (den negativa 
psykologiska påverkan på anhörig som den psykiskt sjuke personen utgör). 
Objektiv börda brukar definieras som iakttagbar konkret påverkan på familjen 
som ett resultat av den psykiska sjukdomen. Detta kan inbegripa såväl kaoset i 
vardagssituationen i hemmet som förekomsten av särskilda avvikande 
beteendemönster hos patienten. Samtliga dessa aspekter som kan antas skapa 
stress i vardagen. En subjektiv börda definieras som den enskilde 
familjemedlemmens upplevelse av sin situation och i vilken grad de anhöriga 
upplever att de bär en börda. 

 

Begreppet anhörigbörda hänsyftar inte bara på den rent erfarenhetsmässiga 
aspekten av att leva tillsammans med en svårt psykiskt sjuk person. Begreppet 
hänsyftar också på i vilken grad och i vilket sammanhang den anhörige samverkar 
med det psykiatriska vårdsystemet, välfärdssystemet och det juridiska systemet i 
övrigt och samverkan med ett likgiltigt eller stigmatiserande samhälle. 
Erfarenheterna av anhörigbörda borde vara en viktig utfallsvariabel när man mäter 
effekten av olika program för patienter med svår psykisk sjukdom (Szmukler et al 
1996). Familjebörda/anhörigbörda har visat sig kunna lindras dels genom att den 
anhörige blir bekräftad och dels genom att den anhörige blir föremål för adekvat 
hjälp från vårdsystemet och det omkringliggande samhället (Hatfield 1978). Det 
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kan vara lätt att förstå att anhörig/familjeengagemanget upplevs som belastande. 
Det är kanske inte lika lätt att förstå att engagemanget också kan upplevas som 
värt mödan. Att hjälpa en anhörig som är psykiskt sjuk innebär både glädje och 
börda och den personliga relationen mellan anhörig och personen med sjukdom 
kan ibland upplevas mycket positivt av båda parter (Bulger 1993). 
 

I enlighet med internationell forskning återvänder uppemot 60 % av 
förstagångsinlagda patienter med schizofreni tillbaka till sin familj efter 
vårdvistelsen. Motsvarande siffra för patienter som vårdats vid flera tillfällen i 
slutenvården är 50%. Fler än 65 % av patienter utskrivna från en psykiatrisk 
vårdavdelning återvänder (återgår för att bo tillsammans med) till sina familjer. 
Uppemot hälften av alla patienter med en svår kronisk psykisk sjukdom, med 
motsvarande stora behov av stöd, fortsätter att leva tillsammans med deras 
anhöriga (Östman 2000). 

 

 

Anhörigas behov av stöd och hjälp 
Intresset för de anhörigas deltagande i vård och behandlingssituationen och deras 
eget behov av stöd startade under tidigt 1950-tal. Man började utvärdera hur 
anhöriga bättre skulle kunna förstå den vård som erbjöds deras sjuka anhöriga och 
man började också pröva hur anhöriga kunde användes som en resurs i sociala 
frågor kring patienten. Därefter har anhörigas behov av stöd i sin egen situation 
och delaktighet i vårdsituationen kring den psykiskt sjuke individen varit ett ämne 
som intresserat både forskare och kliniker i samband med förändring av 
psykiatriska vårdformer till mer öppna vårdformer.  
 
En omfattande litteratur i ämnet visar på att man får bättre behandlingsresultat om 
man involverar och arbetar uppmuntrande tillsammans med familjerna och det 
sociala nätverket kring den psykiskt sjuke individen (Szmukler et al 1996, Fallon 
et al 1985, Lamb 1978). Samarbete mellan vården och den psykiskt sjukes familj 
har blivit vanligare under senaste decenniet. Detta gäller särskilt familjer till 
personer som har en psykos- eller depressionssjukdom. Det har också visat sig att 
professionella vårdgivare som stöder anhöriga har bidragit till att reducera 
anhörigas upplevda börda. Detta gäller framförallt den objektiva praktiska bördan. 
Dessutom har detta stöd visat sig bidra till att anhöriga känner ökad trygghet i sin 
situation (Glick et al 1994, Reinard 1994). 
 
Sammantaget har historiskt visats att de anhörigas situation företrädesvis studerats 
med hjälp av kvantitativ metod. Fokus inom forskningen har dock varierat över 
tid och har pendlat mellan att å ena sidan betrakta familjen som delaktig i 
uppkomsten av psykiska problem och å andra sidan förstå familjen som en viktig 
resurs i att lösa problemen (Östman 2000; 2005; Östman et al 2000; Östman och 
Kjellin 2002).  
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I relation till familjebörda har också synsättet på var den psykiskt 
funktionshindrade personen ska bo varierat. Över tid har det handlat om att 
placera personen på familjehem, fängelse, fattighus eller i speciellt anpassade 
institutioner inom den psykiatriska vården. I mitten av 1800-talet var det, 
exempelvis, vanligt att det skapades så kallade ”asyler” som byggde på en idé om 
att man ville skona patienten från ”trycket från samhället som från alla former av 
störande emotionella upplevelser” (Östman 2000). Familjebördan har också 
utgjort ett kunskapsobjekt i den psykiatriska forskningen. Även om det finns 
skillnader mellan individuella familjemedlemmars upplevelser av hur det är att ha 
en familjemedlem som lider av psykisk ohälsa, så visar kvantitativa 
forskningsresultat från olika delar av världen att psykisk sjukdom hos någon 
familjemedlem medför en omfattande börda för övriga i familjen (Fadden et al. 
1978: Perlick et al. 1999; Östman et al. 2004).  
 
Denna studie med anhöriga till psykiskt funktionshindrade bygger på kvalitativ 
metod. Resultaten är sålunda insamlade med hjälp av intervjuer som spelats in på 
bandspelare som transkriberats till text. Nackdelen med den kvalitativa metoden 
är att man förlorar den datamässiga överblick en kvantitativ forskningsinsats 
medför. Fördelen med metoden är dock att det blir möjligt att tränga in i den 
individuella problematik det innebär att leva med en psykiskt sjuk familjemedlem. 
Kvalitativ metod, som i grunden bygger på dialog med informanten, medför att 
det blir möjligt att tränga in i den psykosociala dynamik som familjen i sin helhet 
lever med. Rapporten, som är beställd av projektledaren för Boendeprojektet, bör 
betraktas som en form av pilotstudie som, förhoppningsvis, kan byggas på med 
flera och liknande studier i framtiden där de olika teman som uppkommit kan 
fördjupas och preciseras. 
 
Texten är grovt sett disponerad i fyra delar: inledning, resultat, diskussion och 
sammanfattning. Den läsare som är intresserad av att ta del av resultaten i 
koncentrerad form kan gå direkt till diskussion/sammanfattning.      
 
 
 
2. Metod och material 
 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Rapportens datainsamling är baserad på semistrukturerade intervjuer med 
anhöriga till personer som bor i bostad med särskild service (enligt LSS) på två 
olika platser i Malmö kommun. Intervjuerna har haft fokus på de anhörigas 
upplevelser av och allmänna synpunkter på hur denna boendeform fungerar för 
dem som anhöriga i relation till både den boendes livssituation och personalen på 
plats. Under intervjuerna har det funnits ett stort utrymme för informanterna att 
reflektera fritt kring frågorna och att föra fram synpunkter som de själva ansett 
viktiga. För att få en så allsidig belysning som möjligt har intervjuerna försökt att 
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fånga upp såväl ”positiva” som ”negativa” uppfattningar. Informanterna ombads 
också att innan intervjuerna ägde rum, att reflektera och formulera negativa och 
positiva synpunkter. Men, som framgår av datapresentationen, har det varit svårt 
för deltagarna att hitta kritiska inslag i denna boendeform. 
 
För att inte ge en alltför ensidig belysning (i betydelsen alltför positiv) av de 
anhörigas attityder har sökområdet för informanter varit av central betydelse. 
Samtliga anhöriga som intervjuats, är anhöriga till personer som bor i LSS-boende 
med allt vad detta innebär av personal på plats dygnet runt, enskilda och 
gemensamma utrymmen o s v. Men också anhöriga som har erfarenhet av en 
person i familjen med svåra psykiska funktionshinder. Studien har således inte 
kommit att innefatta anhöriga till personer som bor i andra boendeformer där den 
dagliga tillsynen är mindre omfattande än i LSS-boende eller lägre grad av 
psykiatriska svårigheter. Huvudsyftet med studien är alltså att genom att fånga 
synpunkter från anhöriga till personer boende i LSS-boende medverka till att 
erhålla en mer allsidig bild av boendeformer för personer med psykiska 
funktionshinder.  
 
 
Urval av informanter 
 
Urvalet av informanter har ägt rum i samarbete med ansvarig verksamhetschef på 
två olika bostäder med särskild service i kommunal regi. Dessa informerades 
skriftligt om studiens syfte och genomförande och kontaktade därefter tänkbara 
informanter som informerades om projektet. Tid och plats för intervju gjordes upp 
i samråd mellan intervjuare och informanter. Informanterna fick själva välja tid 
och plats för intervjuer. Två av intervjuerna ägde rum i en av socialförvaltningen 
anvisad lokal i Malmö. En intervju har skett via telefon och två andra på 
Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Urvalsprocessen av 
informanter har legat utanför forskarnas kontroll, något som skulle kunna 
innebära att ansvariga chefer gjort ett tendentiöst urval av anhöriga och enbart valt 
informanter som skulle kunna stärka bilden av ett funktionsmässigt välfungerande 
boende.  
 
 
Benämningar på deltagare 
 
Deltagarna i studien omnämns som ”de anhöriga” respektive ”de boende”. De 
anhöriga syftar på dem som står utanför boendet, som har familjemedlemmar som 
bor i bostad med särskild service. De anhöriga kallas också ”informanter” när 
detta av språkliga skäl är påkallat. De boende syftar följaktligen på de personer 
som i konkret mening bor i LSS-boende, och benämnes i det följande enbart som 
boende. Ingen av dessa har dock intervjuats i studien utan intervjuerna är helt och 
hållet koncentrerade på de anhörigas synpunkter på LSS-boendet. Naturligtvis har 
alla tänkbara åtgärder vidtagits för att garantera att konfidentialitet upprätthållits i 
studien.  
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3. Resultat  
 
Positiva erfarenheter 
 
Samtliga fem informanter är i 45-55 årsåldern och har gett uttryck för ett 
mångårigt omhändertagande av de anhöriga som idag har LSS-boende. För en av 
kvinnorna handlade det om att träda in som vårdnadshavare för sin bror redan i 
unga år. Brodern visade tidigt tecken på missbruksproblem, kriminalitet och 
svårigheter med att ta hand om sig själv. Informantens pappa var inte närvarande, 
varken fysiskt eller psykiskt, och modern var av olika skäl oförmögen att sörja för 
en familj. Just den här informanten fick därför tidigt i livet börja ta en vuxen 
människas ansvar i förhållande till sina syskon. Följden av detta var bland annat 
att informanten inte lyckades genomföra sin skolgång på ett sätt som hade varit 
möjligt om hon haft en mer normal tillvaro. ”Skolan var en plats där jag sov och 
vilade mig”, som hon uttryckte det. För andra anhöriga har det handlat om att 
överta rollen som vårdnadshavare från mor- eller farföräldrar. 
 
Samtliga fem informanter som intervjuats har givit en samstämmigt positiv bild 
av boendet där deras anhöriga befinner sig eller har befunnit sig.1 Ingen av 
informanterna har uttalat några negativa omdömen om boendet, varken i fråga om 
personal eller i fråga om boendet i sig. Inför intervjuerna ombads deltagarna att 
reflektera över både positiva och negativa erfarenheter av boendet men ingen 
lyckades komma fram till något. En av informanterna, vars bror som har psykiska 
funktionshinder haft bostad med särskild service i tre år, förklarade: 
 
På vägen hit försökte vi komma på någonting som är negativt med min brors 
boende. Men svaret är enkelt: vi kom inte på någonting. Att han fick möjlighet till 
detta gruppboende har varit bra för alla inblandade. För honom själv, för oss 
anhöriga och för grannarna där han bodde tidigare. Han mår bättre idag, vi 
slipper känna en ständig oro för att han far illa och grannarna slipper känna sig 
störda av hans (tidigare, min anm.) asociala beteende.  
 
Förståelsen av att det förhåller sig på det viset bör sökas i den sociala kontext de 
anhöriga hade att hantera före respektive efter att den anhörige fick möjligt till 
boendet. Tiden innan LSS-boendet blev en realitet präglades av olika faktorer som 
skapade en påtaglig emotionell oro hos informanterna och även ganska besvärliga 
praktiska omständigheter. Denna kvinnas erfarenhet stämmer överens med hur 
andra informanter upplevde skillnaden mellan före och efter. En kvinna säger: 
 
Jag är så tacksam för att min son givits möjlighet till det här boendet. Han bodde 
tidigare i egen lägenhet men då fick han aldrig vara ifred. Då fick han alltid 

                                                 
1 En är avliden. 
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besök av sina missbrukande vänner. När han bodde själv var jag ständigt orolig 
för hans hälsa. Det är jag inte nu. 
 
Från kaos till ordning 
 
Tiden före LSS-boendet blev möjligt innebar att de anhöriga levde i en ständig 
anspänning, rädsla och ängslan för att de anhöriga skulle fara illa på olika sätt. De 
boende är och var av olika skäl oförmögna att ta hand om sig själva och leva ett 
”normalt” liv med allt vad detta innebär av att leva i en ekonomiskt och socialt 
strukturerad tillvaro. En kombination av psykisk ohälsa, drogmissbruk och ett 
socialt nätverk bestående av andra människor med psykiska och sociala problem, 
försatte de boende i ständiga svårigheter de anhöriga var tvungna att ta hand om 
och reda ut.  
 
Det kunde handla om att den boende blivit nerslagen någonstans i staden, var 
förvirrad och inte kunde ta sig hem, hade somnat på offentlig plats, försökt ta livet 
av sig, ställde till med oreda i fastigheter där de bodde och så vidare. En av 
informanterna uttryckte dilemmat på följande sätt:  
 
Jag hade kontakt med min bror i alla år och det tog på krafterna. Jag blev 
utbränd, har varit sjukskriven i två år. Vi var och letade överallt i stan efter 
honom. Körde långa rundor. När han kom till Grev Turegatan (fingerat) var det 
en lättnad. Man visste var han höll hus. Man behövde inte oroa sig. Här fick han 
bo. 
 
När den boende väl kom till LSS-boendet uppstod sålunda en annorlunda social 
situation för de anhöriga. Inom ramen för det institutionaliserade boendet uppstod 
en ordning som stod i bjärt kontrast till det tidigare upplevda kaoset. Boendet, 
som det uttryckts i intervjuerna, präglades av en övervakad frihet. De boende har 
sina egna lägenheter, sina egna liv och har möjlighet att röra sig fritt varhelst de 
vill. Samtidigt erbjuder boendet en struktur där en personalgrupp ser till att 
vardagliga göromål blir genomförda, att de boende äter ordentligt, att de tar 
eventuella mediciner, att de inte missbrukar droger på ett alltför skadligt sätt, 
etcetera.  
 
En annan aspekt som uttrycktes i intervjuerna är boendets möjligheter att upphäva 
ensamhet och den därmed vidhängande meningslöshet som ofta följer av detta. En 
av de kvinnliga informanterna, mamma till en schizofren man i 20-årsåldern, 
beskrev sonens gruppboende med ordet ”livsviktigt”. Hon betonade att den största 
svårigheten sonen hade haft att hantera tidigare, när han bodde ensam i en vanlig 
lägenhet, var just ensamhet och isolering. Han umgicks en hel del i kretsar med 
lättillgängliga droger och han hade regelbundna återfall av sina psykiska problem. 
Sedan han flyttade in i boendet hade dock en ny situation uppstått. 
 
För min son är det särskilda boendet livsviktigt. Han har sluppit att läggas in på 
sjukhus. Här finns hjälp dygnet runt och han har tillgång till regelbundna 
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läkarbesök som kan hjälpa honom kontrollera medicineringen. Prognosen idag är 
mycket bättre än tidigare. Han mår mycket bättre. Han är väldigt utsatt, har svårt 
att hantera ensamhet. Men här finns alltid någon. Särskilt svårt är det för honom 
när han mår dåligt men här finns det alltid personal som kan rycka in och hjälpa 
till.  
 
Två av informanterna lade stor vikt vid att beskriva den personliga metamorfos 
deras släkting genomgått i samband med att han fått en plats på LSS-boende. 
Tiden före levde den boende ett ensamt liv i en vanlig fastighet. Hans tillvaro 
präglades av ensamhet, isolering, ständiga incidenter med grannar och en allmänt 
ostrukturerad livssituation med oregelbundna och misskötta matvanor. Mannens 
anhöriga beskrev situationen i termer av att   
 
Han skötte ingenting, varken sin hygien, städning eller någonting annat. Han var 
inte farlig men han skrämde upp grannarna genom att bete sig märkligt. Han 
hade en egen dygnsrytm som också uppfattades som störande. Han var uppe hela 
nätterna och gick till sängs när andra gick upp. Vartannat år var vi också 
tvungna att totalrenovera och sanera hans lägenhet. Bostaden var inpyrd med 
nikotin och tjära (han är storrökare), matrester och sopor fanns överallt eftersom 
han aldrig gick ut och kastade detta utan lade det i stora sopsäckar som fick stå 
kvar i lägenheten. Möblerna var det bara att göra sig av med. Biverkningarna av 
medicinen gjorde också att han hade svårt att sitta still och därför gick han fram 
och tillbaka i bostaden varpå golvet blev helt utslitet.  
 
Boendet hade förändrat mannen och möjliggjort ett normalt umgänge med 
familjen. Mannen hade, enligt hans anhöriga, blivit mer öppen och avslappnad i 
samband med det särskilda boendet. Numera var det möjligt att bjuda honom på 
söndagsmiddag med familjen och ha en trevlig eftermiddag. Detta var i det 
närmaste uteslutet under den tid mannen levde ensam i en vanlig fastighet i 
Malmö. En av de anhöriga uttrycker förändringen så här: 
 
Det är till och med så att vänner eller släktingar som träffar honom för första 
gången upplever honom som ”mysig”. Det var, kan jag lova, uteslutet tidigare. 
Då misskötte han sig så till den milda grad att han luktade illa och var mycket 
svårt att få kontakt med. Han har förändrats väldigt mycket av det särskilda 
boendet.  
 
En annan av informanterna ger uttryck för samma grundläggande hållning: 
 
LSS-boendet har gjort att min son kunnat sluta knarka. Personalen har gett 
honom ett starkt stöd i detta. De kan också kontrollera vilka som kommer på 
besök. Därför slipper han påtryckningar från sina knarkande vänner. Det 
särskilda boendet har gjort att han kunnat bryta det negativa sociala umgänge 
han hade tidigare. Jag har ingenting att klaga på. Tvärtom.  
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Personalens betydelse 
 
Personalen på boendet tillskrevs en extraordinärt viktig roll för de anhörigas 
upplevelse av att deras familjemedlemmar fått en förhöjd livskvalité. Personalen 
på de två LSS-boenden som omtalats under intervjuerna har genomgående fått 
positiva omdömen av informanterna. De anhöriga ansåg att personalen lade ner ett 
stort arbete på att vardagslivet skulle fungera för de boende men de ansträngde sig 
också, enligt informanterna, för att hitta på saker som låg utanför de vardagliga 
rutinerna (exempelvis gemensamma utflykter, födelsedagskalas). En av 
informanterna lyfte också fram betydelsen av att personalen ställde krav på att de 
boende ska hjälpa till med de vardagliga sysslorna som till exempel städning. En 
av de anhöriga påpekade att  
 
Personalen gör mycket som inte syns. De sitter och pratar med de boende. Kanske 
gör de en utflykt. De ser till att det finns en struktur i vardagslivet. Det är kanske 
bara det som behövs.   
 
En viktig aspekt av personalens arbete i relation till de anhöriga var den 
tillgänglighet som uppvisades. Personalen var alltid villig att ställa upp med 
samtal och hjälp närhelst de anhöriga efterfrågade detta. En av informanterna 
jämförde hur hennes bror hade blivit behandlad på andra institutioner med 
situationen på LSS-boendet. Hennes sammanfattning betonade engagemanget och 
den mer ”intima” sociala relation personalen hade till klienterna på boendet.  
 
Personalen ryckte till och med ut och hjälpte till när min bror tagits in akut på 
andra vårdinrättningar. Vid ett tillfälle, när han hade tagits in på psykakuten och 
legat ensam i en säng och väntat i flera timmar så åkte personal från hans 
särskilda boende och hälsade på honom. De såg till att han fick något att äta och 
att han fick duscha och sätta på sig rena kläder. Min bror var väldigt noga med 
hygienen hur dåligt han än mådde psykiskt.  
 
Att brodern fick hjälp att duscha och klä sig snyggt varje dag var symboliskt 
viktiga handlingar som bidrog till att höja känslan av att han hade det bra på det 
särskilda boendet. Det skapade en känsla av, i det här fallet, att brodern hade det 
bra och levde ett anständigt liv.  
 
 
 
4. Diskussion 
  
Denna studie är genomförd i Malmö, där man för de psykiskt funktionshindrade 
som inte klarar ordinärt boende, i första hand satsat på LSS-boende. Inom den 
aktuella stadsdelen har det inom socialtjänsten i flera år utvecklats ett varierat 
utbud till personer med psykisk ohälsa. Här finns, förutom LSS-boenden, ett 
utbyggt boendestöd i det egna hemmet, träffpunkt för dagliga aktiviteter och 
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uppsökande verksamhet. Det har bedrivits kompetensutveckling bland all 
personal. Sedan ett par år bedrivs också en distriktsbaserad psykiatrisk 
verksamhet i stadsdelen med en socialpsykiatrisk inriktning där en ”case 
manager” utövar en samordnande roll mellan anhöriga, socialtjänsten och 
psykiatrin. Resultaten i studien går därför inte att generalisera till andra 
verksamheter som bedriver boendestöd i någon form. 
 
Trots att forskarna har bemödat sig om att undvika en slagsida i insamlingen av 
data så pekar rapportens resultat på att de som deltagit i studien har en 
övervägande positiv uppfattning om denna boendeform. Förklaringen till detta bör 
dock inte sökas i valet av informanter utan bör förstås utifrån den problematiska 
livssituation det innebär för anhöriga att ha en familjemedlem med psykiska 
problem/missbruksproblem utanför den institutionella ram ett alternativt 
vårdboende erbjuder. För en anhörig innebär det en stor lättnad när 
familjemedlemmen kan ta plats på denna boendeform. 
 
Det är möjligt att man med ett större antal intervjuer hade kunnat fånga upp även 
negativa aspekter av LSS-boendet. Det är emellertid svårt att se, utifrån materialet 
i denna studie, vilken form en eventuell kritik skulle kunna ta sig. Generellt skulle 
man kunna säga att detta boende bidrar till en ”win-win” situation för samtliga 
inblandade aktörer. De anhöriga blir avlastade och kan konstruera en mer normal 
vardaglig relation med sin familjemedlem. De anhöriga slipper, med andra ord, att 
fungera som vårdare eller övervakare av den boendes liv och kan istället 
koncentrera sig på att odla den familjära situationen.  
 
De boende vinner, i samband med den här boendeformen, en ökad livskvalité. 
Den boende blir en del av ett socialt sammanhang och kan därmed upphäva den 
känsla av isolering och ensamhet som är karakteristiskt för ett mer normalt 
boende i ensamhushåll. Tredje part, i detta fall tidigare grannar och 
fastighetsägare, erhåller även de fördelar i relation till det särskilda boendet. Även 
om de boende inte är farliga människor så har de, på grund av sin mentala ohälsa, 
skapat en hel del otrygghet och osäkerhet i de fastigheter där de bott tidigare. 
Resultaten i den här studien visar alltså att samtliga parter är vinnare i den sociala 
situation som blir resultatet av denna form av boende.   
 
 
5. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att LSS-boende, som uttrycks av 
informanterna i den här studien, har varit positivt för den boende själv och alla 
som kommit i kontakt med honom eller henne. Det är tydligt i informanternas 
berättelser att de och deras anhöriga, i samband med att LSS-boendet blivit 
verklighet, har fått till en förändring av hela den sociala kontext de levde och 
lever i. Man kan sammanfatta LSS-boendets sociala och psykologiska effekter i 
några konkreta punkter för de anhöriga respektive de boende: 
 

15 



 
De anhöriga 
De anhöriga befrias från den oro för den boendes välmående och praktiska 
omständigheter som präglade vardagslivet före LSS-boendet. Detta boende 
medför alltså en högre grad av vardaglig trygghet. De anhöriga får också en 
avlastning av den emotionella anspänning det innebär att ha en familjemedlem 
som lider av psykisk ohälsa. Dessutom erhåller de ett delat ansvar för den 
familjebörda det innebär att ha en familjemedlem som lider av psykisk ohälsa. De 
blir också avlastade det sociala stigma det kan innebära att ha en familjemedlem 
som har ett psykiskt funktionshinder. 
 
 
De boende 
 
Den boende erhåller en struktur i vardagslivet på LSS-boendet som saknades vid 
det tidigare boendet. Här finns också möjlighet att få hjälp med den personliga 
omvårdnaden och att upprätta relationer specialister av olika slag, bland annat 
läkare som kan övervaka eventuell medicinering. Den boende blir också avlastad 
det sociala stigma som tidigare präglade relationen till framförallt grannar och 
fastighetsägare. 
 
Den generella slutsats som kan dras i den här studien är att denna form av boende 
erbjuder en förhöjd livskvalité för samtliga parter. Sammantaget verkar alltså 
denna boendeform gynna den psykiska hälsan för alla och kan därmed sägas bidra 
till att hela samhället på ett eller annat sätt gynnas.  
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