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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 
 
Att studera effekten av boende- och boendestödsinsatser har betraktats som 
ganska svårt att genomföra, särskilt om målsättning är att använda sig av 
randomiserade kontrollerade studier som kan ge den bästa evidensen för 
effektiviteten. Endast ett fåtal sådana studier har gjorts och ingen av dessa har 
bedömts ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att ingå i de översiktsstudier som 
genomförts (t ex Cochrane studier). En nyligen publicerad systematisk översikt av 
studier på boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder, 
genomförd av Socialstyrelsen, visar att majoriteten av studierna är av deskriptiv 
karaktär. Resultaten i dessa studier är betydelsefulla och intressanta i sig, men har 
inte den vetenskapliga kvaliteten att man kan dra slutsatser om effektivitet mm. 
Ytterligare ett problem för någon som forskar på området är att det finns så många 
möjliga faktorer i en människas liv, förutom boende- och boendestödsinsatser, 
som kan inverka på individen. Således är det svårt att kunna isolera de faktiska 
stödinsatserna och studera om det endast är dessa som är effektiva. Professor Lars 
Hansson från Lunds universitet ombads att skissera en modell för hur man kan 
studera effektivitet i boende med stöd för personer med psykiska funktionshinder.  
 
 
En modell för att undersöka livssituation och 
effektivitet i boende med stöd för personer med 
psykiska funktionshinder 
 
Ett stabilt och fungerande boende är en av förutsättningarna för att kunna leva ett 
självständigt liv ute i samhället för personer med psykiska funktionshinder. 
Samtidigt som ett fungerande boende är en grundläggande rättighet och en 
målsättning i sig så kan det också betraktas ur ett rehabiliteringsperspektiv och 
vara en viktig del av eller en förutsättning för andra rehabiliteringsinsatser. Sett ur 
det här senare perspektivet blir det därför viktigt att göra undersökningar av 
kvaliteten i ett givet boendestöd och hur detta påverkar den upplevda 
livssituationen för den som får boendestödsinsatser, men även att undersöka 
boendestödets effekter och påverkan på livssituationen i mer objektiva parametrar.  
 
Den här föreslagna modellen består av olika nivåer som på ett flexibelt sätt skall 
kunna användas var för sig eller tillsammans i olika kombinationer beroende på 
ambitionsgraden i uppföljning eller utvärderingsinsats. Tanken är att det skall 
finnas en grundläggande nivå som alltid skall finnas med i alla uppföljningar, men 
som samtidigt ger det mest snäva perspektivet. På den grundläggande nivån 
utvärderas olika aspekter av själva boendet med stöd. Utöver denna grundnivå 
finns två tilläggsnivåer, en som ger information om utnyttjandet av olika delar av 
det samhälleliga vård och stödsystemet och en tilläggsnivå som ger information 
om individens upplevda livssituation och funktionsnivå. Inom ramen för de två 
tilläggsnivåerna kan man arbeta med enklare varianter vilka ger mer global 
information alternativt med mer utvecklade instrument vilka ger en mer detaljerad 
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information. Utgångspunkten är att information inom de olika områdena i 
tillämpliga fall skall inhämtas via etablerade reliabla och valida instrument.  
 
Användningsområden 
I ett tvärsnittsperspektiv kan modellen användas både för uppföljningar av 
enskilda eller flera boendestödsenheter och får då karaktären av kvalitetssäkring, 
vilken eventuellt kan göras mot förutbestämda kvalitetskriterier. Jämförelser kan 
också göras mellan olika specifika boendestödsmodeller, alternativt som fall-
kontrollstudier och kan då vara en av flera källor till kunskap om kvalitet och 
funktionsnivå i olika typer av boendestöd. 
 
I ett longitudinellt perspektiv kan modellen användas för att följa utvecklingen 
över tid hos de boende i enskilda boendestödsenheter och kan då ge kunskap om 
förändringar i undersökta avseenden på individnivå och ge svar på frågor som 
t.ex. ”Hur förändras den upplevda kvaliteten på boendet?”, ”Hur förändras 
utnyttjandet av vård- och stödsystemet?” och ”Hur förändras individens upplevda 
livssituation. Modellen kan också i ett longitudinellt perspektiv användas för att 
studera skillnader i olika parametrar mellan olika typer av boendestödsenheter, i 
uppläggningar med matchade boendestödsenheter eller i kvasi-experimentella 
upplägg, eller i naturliga experimentsituationer som kan uppstå då nya 
boendestödsenheter inrättas. 
 
I de fall modellen används i återkommande longitudinella uppföljningar kan 
naturligtvis olika tidsperspektiv användas men en utgångspunkt kan vara årliga 
undersökningar när det gäller uppföljningar av enskilda boendestödsenheter. I mer 
experimentella undersökningar kan tidsintervallen variera, men 2-3-
årsuppföljningar kan rekommenderas som minsta tidsintervall för att kunna 
studera tänkbara förändringar i individens vård- och stödsituation och upplevda 
livssituation. 
 
Innehållet i modellen 
 
Grundläggande nivå - Boendet 

• Stabiliteten i boendet. Hur länge har man bott i en specifik bostad.  
• Kostnaderna för boendet (för den enskilde) 
• Servicegraden i boendet, antal timmar stöd/vecka 
• Tillfredsställelse med boendet 
 Globalt (Enkel modell) 
 Fysisk miljö (utvidgad modell) 
 Psykosocial miljö (utvidgad modell)  
• Tillfredsställelsen med personal som arbetar i boendet (6-7) frågor 

 
Tilläggsnivå 1- Utnyttjande av vård och stöd 

• Sjukhusvård, psykiatrisk och somatisk under föregående år 
• Landstingspsykiatrisk öppenvård under föregående år 
• Kommunal psykiatri under föregående år 
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• Övrig vård och stöd: t.ex. kriminalvård, rättspsykiatri 
• LSS-insatser 

 
Tilläggsnivå 2- Funktionsnivå 

• Upplevd livskvalitet  
 Global (enkel modell) 
 MANSA (utvidgad modell) 
• Sociala relationer (kvalitativt och kvantitativt)* 
 Globalt (enkel Modell) 
 ISSI (utvidgad modell) 
• Behov av stöd 
 CANSAS (enkel modell) 
 CAN (utvidgad modell) 
• Självkänsla Rosenberg self-esteem scale 
• Psykisk hälsa* 
 GAF (enkel modell) 
 Symtomskala (utvidgad modell) 
• Arbetssituation, arbete under senaste året aktivitetsgrad i daglig 

sysselsättning etc.  * 
 

De aspekter som markerats med * kan i en enkel modell ersättas med Strauss-
Carpenter skalan som innehåller 4 delfrågor och administreras som en personlig 
intervju. 
 
 
2. Syfte 
 
Studiens övergripande syfte har varit att: 

a) genomföra en studie, baserad på ovan nämnd modell, för att undersöka 
livssituation och effektiviteten av boende- och boendestödsinsatser för 
personer med psykiska funktionshinder 

 
b) testa om ovan nämnda modell kan ge värdefull information om 

effektiviteten av boende- och boendestödsinsatser för personer med 
psykiska funktionshinder 
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3. Genomförande  
 
Utifrån modellen, presenterad ovan, utvecklades föreliggande ”Effektstudie” inom 
ramen för Boendeprojektet. Studiens ram utgörs av innehållet i studien och det 
longitudinella perspektivet: 
 
Innehållet i studien 
 
Studien omfattar tre nivåer som ungefärligen motsvarar dem som anges i 
modellen ovan: 

- Grundnivå,  
- Tilläggsnivå 1 – Utnyttjande av vård och stöd samt 
- Tilläggsnivå 2 - Funktioner 

 
(Bokstäverna i förteckningen nedan hänvisar till respektive del av studien) 
 
Grundnivå (A-G) 

- stabiliteten i boendet, hur länge har man bott i en specifik bostad (A) 
- kostnaderna för boendet, kostnaderna för den enskilde (B) 
- servicegraden i boendet, antal timmar stöd/vecka (C) 
- tillfredsställelse med boendet, fysisk och psykosocial miljö (D) 
- tillfredsställelse med personal som arbetar i boendet (E),  
- tillfredsställelse med psykosocial funktion och hälsa (F) samt  
- bedömning av psykosocial funktion (G) , Strauss-Carpenter skalan 

 
Tilläggsnivå 1 – Utnyttjande av vård och stöd: 

- psykiatrisk sluten- och öppenvård (H) och   
- kommunala stödinsatser (förutom boendestöd) (I) 

 
Tilläggsnivå 2 – Funktioner 

- behov av stöd (J), CANSAS (kort version av CAN, Camberwell 
Assessment of Need) 

- livskvalitet (K), MANSA (kort version av Lancashire Quality of Life 
Scale) 

- självkänsla (L) (Rosenberg) samt  
- sociala relationer (M) (ISSI-SR) 

 
 
 
 
Det longitudinella perspektivet 
 
Studien kommer att genomföras vid tre tillfällen för att kunna möjliggöra en 
mätning av effekten över tid.  Dessa tre tillfällen är 2007, 2009 samt 2011. 
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Tidsplanen för ovan nämnd studie är: 
 

1) Skapa en grundmodell för studien - 2006 
2) Samla in data från det första mättillfället från ett antal personer med 

psykiska funktionshinder som bor i olika typer av boendeformer – 2007 
3) Bearbetning och presentation av data från det första mättillfället och  
4) Samla in data från det andra mättillfället – 2009 
5) Bearbetning och presentation av data från det andra mättillfället (inkl. 

jämförelser med det första tillfället) - 2010 
6) Samla in data från det tredje mättillfället – 2011 
7) Bearbetning av data från det tredje mättillfället samt rapportskrivning - 

2012 
 
Föreliggande rapport utgör en presentation av data från det första mättillfället, 
genomfört 2007.  
 
Deltagare 
 
Utbudet av boende- och boendestödsinsatser i landet är skiftande och många olika 
varianter av boendeformer förekommer, såväl beträffande utformning som vem 
som ansvarar för utförandet. I föreliggande studie valde jag att skilja mellan 
kollektiva boendeformer (gruppboende, bostäder med särskild service mm) och 
boendestöd i ordinärt boende. I det sistnämnda fallet erhåller en person 
individuellt stöd i sitt eget ordinarie boende (lägenhet, hus mm). Dessutom valdes 
ytterligare en skiljelinje mellan olika typer av kollektiva boendeformer, dem som 
drivs av kommuner och dem som drivs i privat regi som HVB-hem, sjukhem mm 
som erbjuder ett boende för personer ur målgruppen.  
 
Således utgör undersökningsgruppen av personer med psykiska funktionshinder 
som delats in i tre subgrupper: boende i ordinärt boende som får boendestöd av 
kommunal personal, boende i kommunala bostäder med särskild service samt 
boende i privata boendeformer. 
 
Sex kommuner/stadsdelar och 12 privata boenden från södra och mellan Sverige 
tillfrågades om att delta. De sex kommuner och åtta av tolv privata boenden 
accepterade att delta i studien. Tre av de övriga fyra privata boenden deltog i en 
annan studie inom ramen för Boendeprojektet. 
 
Antalet deltagare från respektive boendeform: 

- boende i ordinärt boende = 27 
- boende i kommunala bostäder med särskild service = 46 
- boende i privata boendeformer = 48 

 
Samtliga deltog i studiens alla delar utom 10 personer från privata boenden vilka 
endast deltog på grundnivån (se ovan) 
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4. Resultat 
 
Redovisning av resultaten från mättillfälle 1 
 
Studien innehåller väldigt många frågor på många olika viktiga områden för 
målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Mängden data som 
har erhållits är stor och ambitionen i denna redovisning är att presentera svar från 
alla frågor i enkäten. I vissa fall har svaren på en del följdfrågor dock inte 
presenterats av utrymmesskäl samt med risk att läsaren ”drunknar” i fakta. Efter 
varje tabell eller serier av tabeller finns en kommentar från författaren. 
Kommentaren är avsedd att lyfta fram huvuddragen i resultaten samt att eventuellt 
kommentera på intressanta resultat. I vissa fall görs jämförelse med tidigare 
studier. 
 
Kommentarerna tar upp huvuddragen i svaren dels från hela gruppen och dels från 
de tre olika boendeformerna. Här kommenteras skillnader mellan personerna från 
dessa boendeformer. Avsikten är att ge läsaren några ledtrådar och hjälp att hitta i 
den stora mängden data, däremot kan man inte tolka resultaten i form av att den 
ena boendeformen är bättre eller sämre än de andra. För sådana tolkningar krävs 
en helt annan typ av analys som inte har gjorts. Kommentarerna på eventuella 
skillnader mellan boendeformerna kan användas av t ex personalen på respektive 
boendeform för att uppmärksamma delar av målgruppens liv som man kanske inte 
ha tänkt så mycket på eller haft anledning att fundera kring. Resultaten kan 
således utgöra nyttiga ”väckarklockor” och stimulans i det viktiga arbetet med 
personer med psykiska funktionsnedsättningar i sin boendemiljö. 
 
I redovisningen nedan presenteras frågeformulären i början av respektive avsnitt 
så att läsaren kan lättare förstå upplägget och presentationen av resultaten. I några 
fall (då formulären är mer omfattande) visas endast några exempel på frågorna. 
 
 
Grundnivå A-G 
 
A) Stabiliteten i boendet  
 
Frågan som ställts: 
Hur länge har den boende bott i det aktuella boendet?____år_____månader 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Medelvärde 3 år 9 mån 11 år 2 mån 5 år 8 mån 7 år 2 mån 
Median 2 år 6 år 2 år 6 mån 4 år 
Minimum 1 mån 6 mån 1 mån 1 mån 
Maximum 13 år 35 år 38 år 38 år 
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B) Kostnaderna för boendet  
 
Frågan som ställts: 
Månadskostnad för boendet (för den enskilde):_________kr 
 
Den genomsnittliga månadshyran för hela gruppen var 3817kr, med 1100kr som 
det lägsta angivna beloppet och 6802 som det högsta. Frågan om kostnaden för 
boendestöd är endast relevant för boende i ordinärt boende och här var det bara en 
enda person som betalade en avgift för denna insats. 
 
C) Servicegraden i boendet  
 
Frågan som ställts: 
Antal timmar den boende får stöd varje vecka:_________ 
 
Frågan var endast relevant för boende i ordinärt boende som mottog boendestöd. 
Den genomsnittliga tiden var 3,3 timmar per vecka för de 46 boende som svarade. 
Spridningen var mellan en och tio timmar per vecka och ungefär hälften hade 
boendestöd 2 timmar eller mindre per vecka. 
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D) Tillfredställelse med boendet 
 

Frågorna är sammanställda av Lars Hansson, Lunds universitet. 
 
Frågorna som ställts till de boende: 
 

 

D) Tillfredsställelse med boendet 
Hur nöjd är du som helhet med ditt boende? 
    [  ] Mycket nöjd 
    [  ] Nöjd 
    [  ] Varken nöjd eller missnöjd 
    [  ] Missnöjd 
    [  ] Mycket missnöjd 
 
Hur nöjd är du med den fysiska miljön i ditt boende? 
(t.ex inredning, färgval, planlösning o liknande) 
    [  ] Mycket nöjd 
    [  ] Nöjd 
    [  ] Varken nöjd eller missnöjd 
    [  ] Missnöjd 
    [  ] Mycket missnöjd 
 
Hur nöjd är du med den sociala miljön i boendet? 
(t.ex ditt umgänge med andra, möjligheter att umgås o liknande) 
    [  ] Mycket nöjd 
    [  ] Nöjd 
    [  ] Varken nöjd eller missnöjd 
    [  ] Missnöjd 
    [  ] Mycket missnöjd 

 
Tabell D1 Helheten i boendet  
 Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket 
missnöjd 

0 0 3 (6,3%) 3 (2,5%) 

Missnöjd 3 (11,1%) 6 (13%) 6 (12,5%) 15 (12,4%) 
Varken eller 4 (14,8%) 3 (6,5%) 11 (23%) 18 (14,9%) 
Nöjd 12 (44,4%) 20 (43,5%) 21 (43,7%) 53 (43,8%) 
Mycket nöjd 8 (29,6%) 17 (37%) 7 (14,6%) 32 (26,4%) 
     
Total 27 46 48 121 
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Kommentar: En majoritet av boende i varje boendekategori är nöjda eller mycket 
nöjda med sitt boende som helhet. Mest nöjd är man i ordinärt boende medan 
graden av tillfredsställelse är under genomsnittet i de privata boendena. Den oftast 
förekommande graden av tillfredsställelse i alla boendekategorier är ”nöjd”, och 
den näst oftast förekommande är ”mycket nöjd” för de två kommunala 
boendekategorierna och ”varken nöjd eller missnöjd” för de privata boendena. De 
enda som är mycket missnöjda finns hos de privata boendena. 
 
 
Tabell D2 Den fysiska miljön  
 Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket 
missnöjd 

1 (3,7%) 0 3 (6,3%) 4 (3,3%) 

Missnöjd 1 (3,7%) 3 (6,5%) 2 (4,2%) 6 (5%) 
Varken eller 2 (7,4%) 12 (26,1%) 13 (27%) 27 (22,3%) 
Nöjd 13 (48,1%) 19 (41,3%) 16 (33,3%) 48 (39,7%) 
Mycket nöjd 10 (37%) 12 (26,1%) 14 (29,2%) 36 (29,7%) 
     
Total 27 46 48 121 
 
Kommentar: En majoritet av boende i varje boendekategori är nöjda eller mycket 
nöjda med den fysiska miljön i sitt boende. Det finns skillnader mellan 
boendekategorier om man lägger ihop de som är nöjda med dem som är mycket 
nöjda med den fysiska miljön. Det blir 85 % av boende i kommunala bostäder 
med särskild service men 67 % för ordinärt boende och 62 % för privata boenden. 
Den oftast förekommande graden av tillfredsställelse i alla boendekategorier är 
”nöjd”, och den näst oftast förekommande är ”mycket nöjd” för kommunala 
bostäder med särskild service och privata boenden medan ”varken nöjd eller 
missnöjd” eller ”mycket nöjd” för dem i ordinärt boende.  
 
 
Tabell D3 Den sociala miljön  
 Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket 
missnöjd 

1 (3,7%) 2 (4,3%) 5 (10,4%) 8 (6,6%) 

Missnöjd 1 (3,7%) 2 (4,3%) 7 (14,6%) 10 (8,3%) 
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Varken eller 6 (22,2%) 17 (37%) 13 (27%) 36 (29,7%) 
Nöjd 14 (51,8%) 20 (43,5%) 13 (27%) 47 (38,9%) 
Mycket nöjd 5 (18,5%) 5 (10,9%) 10 (20,8%) 20 (16,5%) 
     
Total 27 46 48 121 
 
 
Kommentar: Den sociala miljön i ett boende handlar mycket om den ”atmosfär” 
som skapas av de personer som vistas i miljön och detta blir då en fråga som 
gäller mer för de kollektiva boendeformerna än för dem i ordinärt boende.  
Således kommenteras här endast svaren från de boende i de kollektiva 
boendeformerna. 70 % av boende i kommunala bostäder med särskild service är 
nöjda eller mycket nöjda med den sociala miljön medan motsvarande siffra för de 
privata boendena är under 50 %. I de sistnämnda boendeformerna finner vi också 
25 % som är missnöjda eller mycket missnöjda. Även för denna fråga är ”nöjd” 
den oftast förekommande graden av tillfredsställelse enligt de boende i alla 
boendekategorier. 
 
 
Sammanfattande kommentar för ”helheten i boendet, den fysiska och den 
sociala miljön”:  
En majoritet av de boende är nöjda eller mycket nöjda med dessa aspekter av sitt 
boende. Helhetsbedömningen och den fysiska miljön är man mera nöjd med än 
den psykosociala miljön. Den atmosfär som finns i ett boende är bl a resultatet av 
hur de människor som vistas där förhåller sig till varandra, umgås med varandra, 
hur öppen man mot varandra mm. Det verkar som om detta är ett område där 
personal behöver arbeta för att skapa en bättre social miljö för de boende. 
Personerna i de privata boendena verkar vara mindre nöjda än sina motsvarigheter 
i de kommunala verksamheterna, detta gäller mer den sociala miljön än den 
fysiska miljön och helheten i boendet. En spekulation från författarens sida är att 
privata boenden som i en del fall finns i ombyggda sjukhem/vårdhems lokaler kan 
ha större institutionsprägel än de kommunala boendena. Denna skillnad kan 
möjligen avspeglas i resultaten. 
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E) Tillfredsställelse med personal och den hjälp och 
stöd man får 
 

Frågorna är sammanställda av Lars Hansson, Lunds universitet. 
 
Frågorna som ställts till de boende: 
 

Här nedan följer några olika frågor om vad du tycker om personalen i ditt boende 
och den hjälp och stöd du får. Varje fråga har fem svarsalternativ. Svara genom 
att kryssa i det alternativ som bäst stämmer med din åsikt. Tänk på den senaste 3-
månadersperioden.  
 
1. Hur är bemötandet från personalen?   [  ] Mycket bra 
     [  ] Bra 
     [  ] Varken bra eller dåligt 
     [  ] Dåligt 
     [  ] Mycket dåligt 
 
2. Vilket förtroende har du för personalen? [  ] Mycket stort 
     [  ] Stort 
     [  ] Varken stort eller litet 
     [  ] Litet 
     [  ] Mycket litet 
 
3. Har personalen den kompetens som behövs [  ] Helt och hållet 
 för att ge dig det stöd du behöver?  [  ] I stor utsträckning 
      [  ] Varken eller  
      [  ] I liten utsträckning 
      [  ] Inte alls     
     
4. Har du fått hjälp och stöd i den omfattning        [  ] Helt och hållet 
  du behövt?                                     [  ] I stor utsträckning 
                    [  ] Varken eller  
                    [  ] I liten utsträckning 
                    [  ] Inte alls     
 
 
5. Vilket inflytande har du haft över planeringen  [  ] Mycket stort 
    av ditt boendestöd?                                     [  ] Stort   
                    [  ] Varken eller 
                    [  ] Litet 
                    [  ] Inget alls  
        
6. Har den hjälp och stöd du fått av personalen    [  ] Mycket bättre 
 lett till att du fungerar bättre i ditt dagliga liv?     [  ] Bättre 
                   [  ] Varken bättre eller sämre 
                   [  ] Sämre 
                   [  ] Mycket sämre 
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7. Vad anser du som helhet om kontakten med     [  ] Mycket bra 
 personalen?                  [  ] Bra 
                    [  ] Varken bra eller dålig 
                    [  ] Dålig 
                                                                                [  ] Mycket dålig 

 
 
Tabell E1 Hur är bemötandet från personalen? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket dåligt 1 (3,7%) 1 (2,2%) 1 (2,1%) 3 (2,5%) 
Dåligt 0 1 (2,2%) 2 (4,2%) 3 (2,5%) 
Varken eller 6 (22,2%) 2 (4,3%) 7 (14,9%) 15 (12,5%) 
Bra 11 (40,7%) 10 (21,7%) 23 (48,9%) 44 (36,6%) 
Mycket bra 9 (33,3%) 32 (69,6%) 14 (29,8%) 55 (45,8%) 
     
Total 27 46 47 120 
 
Kommentar: Det övergripande intrycket från de boendes svar om hur man 
uppfattar bemötandet från personalen är mycket positivt. Mer än 80 % av de 
boende anser att personalens bemötande är bra eller mycket bra. I kommunala 
bostäder med särskild service och privata boenden är ”bra” det vanligaste svaret 
medan för dem som tar emot boendestöd i ordinärt boende har nästan 70 % skattat 
att bemötandet är mycket bra. Ett bra bemötande från personalen är självfallet en 
av de viktigaste aspekterna för de boende. Det är intressant att notera att 
boendestödjare i det ordinära boendet skattas så högt i detta avseende, särskilt 
med tanke på de större kraven som ställs på boendestödjare som arbetar i en annan 
persons hem, eller är det just därför?  
 
 
Tabell E2 Vilket förtroende har du för personalen?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket litet 2 (7,4%) 0 2 (4,3%) 4 (3,4%) 
Litet 3 (11,1%) 2 (4,3%) 3 (6,5%) 8 (6,7%) 
Varken eller 8 (29,6%) 5 (10,9%) 14 (30,4%) 27 (22,7%) 
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Stort 12 (44,4%) 19 (41,3%) 18 (39,1%) 49 (41,2%) 
Mycket stort 2 (7,4%) 20 (43,5%) 9 (19,6%) 31 (26%) 
     
Total 27 46 46 119 
 
Kommentar: Såväl likheter som skillnader framträder i de boendes svar på ”vilket 
förtroende har du för personalen?” i jämförelser med svaren på den föregående 
frågan om bemötandet från personalens sida. En klar majoritet (85 %) av boende i 
ordinärt boende har stort eller mycket stort förtroende för personalen och detta 
motsvarar ungefär svarsmönstret ang. bemötandet. Skillnaden är dock tydlig när 
det gäller kommunala bostäder med särskild service och privata boenden där ett 
stort förtroende är det oftast förekommande svaret medan få (särskilt i kommunala 
bostäder med särskild service) har ett mycket stort förtroende för personalen. 
Dessutom har mer än 40 % av boende i båda dessa boendekategorier skattat 
mycket lite/litet eller varken eller. 
 
 
Tabell E3 Har personalen den kompetens för att ge dig det stöd 
som du behöver?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inte alls 2 (7,4%) 1 (2,2%) 1 (2,1%) 4 (3,3%) 
I liten 
utsträckning 

1 (3,7%) 2 (4,3%) 6 (12,8%) 9 (7,5%) 

Varken eller 7 (25,9%) 2 (4,3%) 9 (19,1%) 18 (15%) 
I stor 
utsträckning 

11 (40,7%) 22 (47,8%) 18 (38,3%) 51 (42,5%) 

Helt och hållet 6 (22,2%) 19 (41,3%) 13 (27,7%) 38 (31,7%) 
     
Total 27 46 47 120 
 
Kommentar: När det gäller denna fråga är det de boende som mottar boendestöd i 
sitt eget hem som har skattat högst och 89 % anser att personalen har kompetens 
för att ge det stöd som behövs antingen i stor utsträckning eller helt och hållet. I 
såväl kommunala bostäder med särskild service som privata boenden är 
motsvarande siffra närmare 65 % medan i dessa boendekategorier anser 11-15% 
boende att personalen helt saknar kompetens eller endast i liten utsträckning har 
kompetens att ge stöd. 
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Tabell E4 Har du fått hjälp och stöd i den omfattning du behövt?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inte alls 2 (7,4%) 0  5 (10,6%) 7 (5,8%) 
I liten 
utsträckning 

1 (3,7%) 3 (6,5%) 5 (10,6%) 9 (7,5%) 

Varken eller 2 (7,4%) 4 (8,7%) 6 (12,8%) 12 (10%) 
I stor 
utsträckning 

15 (55,5%) 17 (36,9%) 22 (46,8%) 54 (45%) 

Helt och hållet 7 (25,9%) 22 (47,8%) 9 (19,1%) 38 (31,7%) 
     
Total 27 46 47 120 
 
Kommentar: En klar majoritet (77 %) av samtliga boende anser att man har fått 
hjälp och stöd i den omfattning som de har behövt i stor utsträckning eller helt och 
hållet. Dock finns det en skillnad mellan de båda kommunala boendekategorierna 
och de privata boendena på denna fråga. Trettiofyra procent av boende i de privata 
boendena har svarat ”inte alls”, ”i liten utsträckning” eller ”varken eller” medan 
motsvarande siffror för de kommunala boendekategorierna är 19 % och 16 %. 
Man kan endast spekulera om detta då man endast har dessa siffror att tillgå men 
man kan fundera på i vilken utsträckning s.k. ”genomförande planer” eller 
motsvarande planeringsinstrument används för att fånga upp de boendes egna 
önskemål om hjälp och stöd. Detta tangerar i viss mån nästa fråga där individens 
inflytande över planeringen av boendestöd fokuseras. 
 
 
Tabell E5 Vilket inflytande har du haft över planeringen av ditt 
boendestöd?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inget alls 3 (11,1%) 2 (4,3%) 9 (20%) 14 (11,9%) 
Litet 6 (22,2%) 3 (6,5%) 7 (15,5%) 16 (13,6%) 
Varken eller 4 (14,8%) 2 (4,3%) 12 (26,7%) 18 (15,3%) 
Stort 12 (44,4%) 23 (50%) 14 (31,1%) 49 (41,5%) 
Mycket stort 2 (7,4%) 16 (34,8%) 3 (6,7%) 21 (17,8%) 
     
Total 27 46 45 118 
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Kommentar: Det vanligaste av de fem svarsalternativen i samtliga tre 
boendekategorier är att man har haft ett stort inflytande över planeringen dock 
varierar det mellan 50 % för boende i ordinärt boende och drygt 30 % i privata 
boenden. På denna fråga finner man större skillnader mellan boendekategorierna 
än vid ovan redovisade svaren. Åttiofem procent av boende i ordinärt boende 
anser sig haft stort eller mycket stort inflytande över planeringen av sitt 
boendestöd. Motsvarande siffra för kommunala bostäder med särskild service är 
52 % och för privata boenden 38 %. Ännu mer intressant är att drygt 30 % av 
boende i de kollektiva boendekategorierna (såväl kommunala som privata) anser 
att man ”inte alls” eller endast har haft ”litet” inflytande över planeringen av 
boendestödet. Kan detta vara ett uttryck för ett ”institutionstänkande” i de 
kollektiva boendeformerna? Att inte inbegripa de personer som är föremål för det 
stödjande arbetet i planeringen som gäller deras vardag kan vara en kvarleva av 
den mentalitet som tidigare funnits vid mentalsjukhus och som inte bör ingå i 
boendestödsarbetet på 2000-talet. 
 
 
Tabell E6 Har den hjälp och stöd du fått av personalen lett till att 
du fungerar bättre i ditt dagliga liv? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket sämre 1 (3,7%) 0  2 (4,3%) 3 (2,5%) 
Sämre 0  1 (2,2%) 1 (2,2%) 2 (1,7%) 
Varken eller 8 (29,6%) 8 (17,4%) 10 (21,7%) 26 (21,8%) 
Bättre 9 (33,3%) 20 (43,5%) 19 (41,3%) 48 (40,3%) 
Mycket bättre 9 (33,3%) 17 (37%) 14 (30,4%) 40 (33,6%) 
     
Total 27 46 46 119 
 
Kommentar: Ungefär 75 % av samtliga boende anser att man har fungerat bättre 
eller mycket bättre i sitt dagliga liv tack vare den hjälp och det stöd man fått av 
personalen. Motsvarande siffror för respektive boendekategori är 81 % för boende 
i ordinärt boende, 72 % för boende i privata boenden samt 67 % för boende i 
kommunala bostäder med särskild service. Siffrorna kan utgöra ett positivt 
omdöme för personalen i de olika boendekategorierna. Dock finns 26 personer (av 
119 svarande på denna fråga) som anser att hjälpen och stödet inte har lett till att 
de fungerar bättre och några som tycker sig vara sämre. 
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Tabell E7 Vad anser du som helhet om kontakten med 
personalen?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Mycket dåligt 2 (7,4%) 1 (2,2%)  1 (2,2%) 4 (3,4%) 
Dåligt 3 (11,1%) 1 (2,2%) 1 (2,2%) 5 (4,2%) 
Varken eller 3 (11,1%) 1 (2,2%) 12 (26,1%) 16 (13,4%) 
Bra 12 (44,4%) 14 (30,4%) 22 (47,8%) 48 (40,3%) 
Mycket bra 7 (25,9%) 29 (63%) 10 (21,7%) 46 (38,7%) 
     
Total 27 46 46 119 
 
Kommentar: Redovisningen i tabell B7 visar ett liknande mönster som vid fråga 
B1 om bemötandet. Här anser närmare 80 % av boende i samtliga 
boendekategorierna att kontakten med personalen som helhet är bra eller mycket 
bra. En tydlig skillnad framträder i tabellen när det gäller boende i ordinärt boende 
där 63 % anser att kontakten som helhet är mycket bra. Motsvarande siffra för de 
kollektiva boendena är under 30 % i båda fallen. Dessutom finns det en större 
spridning bland svarsalternativen när det gäller de kommunala bostäder med 
särskild service. En spekulativ fundering angående varför det finns så stora 
skillnader mellan ordinärt boende och kollektiva boende gällande kontakten med 
personalen är mycket bra är att relationen mellan boende och personal i ordinärt 
boende kan vara mera likställd än i kollektiva boendeformer där ”skillnaden” 
mellan dessa två grupper kan vara större. Detta kan kanske leda till sådana 
skillnader i uppfattningen om kontakten med personalen i helhet.  
 
 
Sammanfattande kommentar för ”Tillfredsställelse med personal och den hjälp 
och stöd man får”: 
Fyra av de sju frågorna i del E) handlar om de boendes uppfattningar om olika 
aspekter av deras kontakt med personalen; frågorna gäller bemötandet, förtroende, 
kompetens samt kontakten. Svarsmönstret är snarlikt för tre av dessa fyra aspekter 
(bemötande, kompetens och kontakten) där närmare 80% av de boende i de tre 
boendeformerna svarar att det är bra eller mycket bra. När det gäller frågan om 
förtroendet för personalen var svaret detsamma som ovan för personalen i 
boendestöd i ordinärt boende medan mer än 40% av boende i de kollektiva 
boendeformerna svarade mycket lite/litet eller varken eller på denna fråga. 
Frågorna 4 och 6 rör stödet man fått och om det har varit i tillräcklig omfattning 
om det lett till ett bättre liv. Cirka 75% av de boende svarar positivt på dessa 
frågor som ska anses vara ett gott omdöme samtidigt som man bör kunna förvänta 
sig att alla får det stöd som behövs. I kommentarerna ovan väcks frågan om s.k. 
”genomförande planer” eller motsvarande instrument används överallt. En tydlig 
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koppling mellan behovsbedömningsprocessen och utförandet av boendestöd 
oavsett boendeform är en viktig förutsättning för att ge ett bra stöd och en 
genomförandeplan är ett viktigt instrument för såväl boende som personal i detta 
avseende. Det kan också utgöra ett bra exempel på hur de boende kan utöva 
inflytande över planeringen av boendestödet. Fråga 5 rörde inflytande och här var 
en tydlig skillnad mellan ordinärt boende och kollektiva boendeformer. 
Upplevelsen av inflytande var betydligt mindre i de sistnämnda boendeformerna 
och man kan spekulera i om ett ”institutionstänkande” med påföljande lägre grad 
av inflytande för de boende kan spela roll. 
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F) Tillfredställelse med psykosocial funktion och hälsa 
 

Frågorna är hämtade från MANSA, Manchester Short Assessment of Quality of 
Life (Priebe et al 1999, International Journal of Social Psychiatry, 45: 7-12) 
 
Frågorna som ställts till de boende: 
 
1. Hur tillfredsställd är du idag med ditt liv som helhet?                                      
 
2. Hur till fredsställd är du med det antal vänner du har?                
 
3. Hur till fredsställd är du med kvaliteten på dina vänskapsrelationer?                
 
4. Hur tillfredsställd är du med din fysiska hälsa?           
 
5. Hur tillfredsställd är du med din psykiska hälsa?                                                                             
 
 

Tillfredsställelseskala 
 
         1                     2                 3                 4                 5              6               7 
 

Kunde inte     Missnöjd     För det     Både och     För det     Nöjd    Kunde inte 
vara värre                            mesta                            mesta     vara bättre 
                                            missnöjd                          nöjd 
 
 
 
 
Tabell F1 Hur tillfredsställd är du med ditt liv som helhet?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt    
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Kunde inte 
vara värre 

0 0  3 (6,7%) 3 (2,5%) 

Missnöjd 4 (14,8%) 3 (6,5%) 5 (11,1%) 12 (10,2%) 
För det mesta 
missnöjd 

5 (18,5%) 4 (8,7%) 4 (8,9%) 13 (11%) 

Både och 9 (33,3%) 10 (21,7%) 14 (31,1%) 33 (28%) 
För det mesta 
nöjd 

4 (14,8%) 14 (30,4%) 5 (11,1%) 23 (19,5%) 

Nöjd 4 (14,8%) 13 (28,3%) 8 (17,8%) 25 (21,2%) 
Kunde inte 
vara bättre 

1 (3,7%) 2 (4,3%) 6 (13,3%) 9 (7,6%) 
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Total 27 46 45 118 
  
Kommentar: Det vanligaste svaret på frågan om tillfredsställelsen med livet som 
helhet i hela gruppen är ”Både och” följt av ”Nöjd” och ”För det mesta nöjd”. 
Genom att använda de tre mest positiva svarsalternativ som anger hur många som 
är nöjda med sitt liv kan man se att 63 % av boende i ordinärt boende är nöjda. 
Motsvarande siffra för boende i privata boenden är 42 %. När det gäller boende i 
kommunala bostäder med särskild service finns det lika många personer som är 
missnöjda som är nöjda.  
 
  
Tabell F2 Hur tillfredsställd är du med det antal vänner du har? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Kunde inte 
vara värre 

2 (8%) 3 (6,5%) 3 (6,5%) 8 (6,8%) 

Missnöjd 2 (8%) 8 (17,4%) 6 (13%) 16 (13,7%) 
För det mesta 
missnöjd 

1 (4%) 2 (4,3%) 4 (8,7%) 7 (6%) 

Både och 8 (32%) 9 (19,6%) 8 (17,4%) 25 (21,4%) 
För det mesta 
nöjd 

9 (36%) 7 (15,2%) 10 (21,7%) 26 (22,2%) 

Nöjd 3 (12%) 15 (32,6%) 11 (23,9%) 29 (24,8%) 
Kunde inte 
vara bättre 

0  2 (4,3%) 4 (8,7%) 6 (5,1%) 

     
Total 25 46 46 117 
 
Kommentar: Noterbart är att det finns minst ett par personer i varje 
boendekategori som anser att det ”Kunde inte vara värre” när det gällde 
tillfredsställelsen med antalet vänner man har. Drygt en fjärdedel av hela gruppen 
svarar att man är missnöjd (de tre mest negativa svarsalternativen) på denna fråga. 
C:a 50 % i samtliga boendekategorier anger att man är nöjd med antalet vänner 
man har. Tillhörigheten till en boendekategori verkar således inte ha betydelse för 
de boendes svar på graden av tillfredsställelse i detta avseende, det är naturligtvis 
mera troligt att målgruppens kända problem med att upprätthålla flera goda 
vänskapsrelationer som spelar större roll här. 
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Tabell F3 Hur tillfredsställd är du med kvaliteten på dina 
vänskapsrelationer? 
 Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
 (%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Kunde inte 
vara värre 

1 (4%) 2 (4,3%) 3 (6,7%) 6 (5,2%) 

Missnöjd 0 6 (13%) 5 (11,1%) 11 (9,5%) 
För det mesta 
missnöjd 

1 (4%) 1 (2,2%) 7 (15,5%) 9 (7,8%) 

Både och 8 (32%) 14 (30,4%) 9 (20%) 31 (26,7%) 
För det mesta 
nöjd 

9 (36%) 7 (15,2%) 7 (15,5%) 23 (19,8%) 

Nöjd 6 (24%) 13 (28,3%) 10 (22,2%) 29 (25%) 
Kunde inte 
vara bättre 

0  3 (6,5%) 4 (8,9%) 7 (6%) 

     
Total 25 46 45 116 
 
Kommentar: Denna fråga har tillkommit för att det är har konstaterats i forskning 
att personer från den undersökta målgruppen oftast har ett mindre antal vänner än 
andra grupper i samhället och att man i gengäld visar en förhållandevis hög grad 
av tillfredsställelse med detta lägre antal. Det är således intressant att även fråga 
om kvalitén på de vänner man har utifrån att kvalitén på vännerna kan vara än 
viktigare än kvantiteten om dessa endast är ytliga. I denna studie är man endast 
marginellt mer nöjd med kvalitén på vännerna än med antalet. Antalet missnöjda 
med kvalitén är något färre. En intressant skillnad finns i och med att endast 8 % 
av boende i kommunala bostäder med särskild service är missnöjda medan c:a en 
tredjedel av boende i privata boenden är missnöjda. Denna studie kan inte påvisa 
om det är medboende eller ej som avses i detta avseende. Intervjuer med de 
boende skulle vara ett intressant tillägg här för att kunna ta reda på detta. 
 
 
Tabell F4 Hur tillfredsställd är du med din fysiska hälsa?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 
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Kunde inte 
vara värre 

1 (3,7%) 2 (4,3%) 4 (8,5%) 7 (5,8%) 

Missnöjd 3 (11,1%) 10 (21,7%) 11 (23,4%) 24 (20%) 
För det mesta 
missnöjd 

4 (14,8%) 5 (10,9%) 5 (10,6%) 14 (11,7%) 

Både och 4 (14,8%) 10 (21,7%) 11 (23,4%) 25 (20,8%) 
För det mesta 
nöjd 

7 (25,9%) 11 (23,9%) 8 (17%) 26 (21,6%) 

Nöjd 6 (22,2%) 7 (15,2%) 5 (10,6%) 18 (15%) 
Kunde inte 
vara bättre 

2 (7,4%) 1 (2,2%) 3 (6,4%) 6 (5%) 

     
Total 27 46 47 120 
 
Kommentar: Svarsmönstret på frågan om tillfredsställelsen med den fysiska 
hälsan i hela gruppen visar på en ganska stor spridning över samtliga 
svarsalternativ med det vanliga undantaget för ytterligheterna. Dock kan man 
notera att samtliga svarsalternativ representeras i samtliga boendekategorier. Det 
som kan anses vara alarmerande är att 37,5 % av hela gruppen är missnöjda med 
sin fysiska hälsa trots att man i samtliga fall befinner sig i en miljö där det finns 
personal som ansvar för de boendes hälsa direkt eller indirekt. Man kan endast 
spekulera i anledningen till detta. Kan det bero på en oklar ansvarsfördelning när 
det gäller de boendes fysiska hälsa?  Eller kan det bero på att man fokuserar på de 
boendes psykiska tillstånd och inte tänka på att fråga om den fysiska hälsan? Det 
är också intressant att notera att det största missnöjet med den fysiska hälsan finns 
i de privata boendena. I denna studie ingår ett antal HVB-hem bland de privata 
boendena, dessa i och med sitt behandlingsinnehåll borde ha uppmärksammat de 
boendes missnöje med sin fysiska hälsa. 
 
 
Tabell F5 Hur tillfredsställd är du med din psykiska hälsa? 
 Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt  
 (%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Kunde inte 
vara värre 

1 (3,7%) 2 (4,3%) 4 (8,7%) 7 (5,9%) 

Missnöjd 5 (18,5%) 7 (15,2%) 5 (10,9%) 17 (14,3%) 
För det mesta 
missnöjd 

3 (11,1%) 7 (15,2%) 4 (8,7%) 14 (11,8%) 

Både och 6 (22,2%) 7 (15,2%) 11 (23,9%) 24 (20,2%) 
För det mesta 
nöjd 

7 (25,9%) 14 (30,4%) 7 (15,2%) 28 (23,5%) 

Nöjd 3 (11,1%) 5 (10,9%) 10 (21,7%) 18 (15,1%) 
Kunde inte 2 (7,4%) 4 (8,7%) 5 (10,9%) 11 (9,2%) 
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vara bättre 
     
Total 27 46 46 119 
 
Kommentar: Svarsmönstret på denna fråga om tillfredsställelse med den psykiska 
hälsan är ganska lik det för den föregående frågan med en ganska stor spridning 
över svarsalternativen. Drygt 30 % av hela gruppen är missnöjda med sin 
psykiska hälsa och trots att de boendes psykiska hälsa är en kärnfråga för 
verksamheterna så kan siffran anses vara för hög. 
 
 
Sammanfattande kommentar för ”Tillfredsställelse med psykosocial funktion 
och hälsa”: 
Ett genomgående mönster är att ungefär hälften av de boende svarar att man är 
nöjd med livet, vännerna och den psykiska hälsan. Undantaget är tillfredsställelse-
graden när det gäller den fysiska hälsan. Som kommenteras ovan så verkar det 
vara ett område som till viss del försummats av personal. Samtliga svarande har 
regelbunden kontakt med personal men ändå är endast c:a 42 % nöjda med sin 
fysiska hälsa. Ett annat mönster, som även visar sig i andra delar av studien, är att 
boende i ordinärt boende är generellt mera nöjd med olika aspekter av livet än 
dem i kollektiva boendeformer. Det är i sig inte särskilt konstigt då man nog kan 
förvänta sig att personer i de sistnämnda boendeformerna har större och/eller flera 
behov av stöd och hjälp än dem i ordinärt boende. Det är ändå av stor betydelse 
att personalen på de kollektiva boendeformerna arbetar än mer för att motverka 
konsekvenserna av det psykiska funktionshindret och för att öka de boendes grad 
av tillfredsställelse i olika aspekter. 
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G) Bedömning av psykosocial funktion (Strauss-
Carpenter skalan) 
 

(J.S.Strauss & W.T.Carpenter, Archives of General Psychiatry, 27 739-746) 
 

Strauss-Carpenter skalan består av fyra olika delskalor. Skriv vid varje delskala in 
siffran för det svarsalternativ som bäst stämmer in på den boendes situation. 
 
1. Arbete. Antalet dagar sysselsatt i meningsfullt arbete (studier, hushållsarbete, 
skyddat arbete inkluderas) under det senaste året: 
 

             0            inget meningsfullt arbete alls 
             1            arbete under ungefär en fjärdedel av året 
             2            arbete under ungefär halva året 
             3            arbete under ungefär tre fjärdedelar av året 
             4            arbete under hela året 

                                                                                      POÄNG:____ 
 
2. Sociala kontakter.  Sociala kontakter det senaste året: 
 

             0            träffar inte alls vänner och bekanta 
             1            träffar vänner endast i samband med arbete, skola eller andra    

oundvikliga situationer, inga spontana eller personliga kontakter 
             2            träffar vänner ca en gång i månaden (alla bekanta inkluderas) 
             3            träffar vänner 2 till 3 gånger per månad 
             4            träffar vänner i genomsnitt en gång per vecka 
     POÄNG:____ 
 
3. Psykiatriska symptom. Psykiatriska symptom under den senaste månaden: 
 

             0            kontinuerliga och allvarliga symptom 
             1            allvarliga tecken och symptom delar av tiden eller moderata 
                           tecken och symtom hela tiden 
             2            moderata tecken och symtom hela tiden 
             3            lätta tecken och symptom hela tiden eller moderata tecken                                

och symtom vid sällsynta tillfällen 
             4            inga symtom 
     POÄNG:____ 
 
4. Psykiatrisk sjukhusvård. Antal dagar inlagd i psykiatrisk slutenvård under det 
senaste året. 
 

             0            mellan nio och tolv månader 
             1            mellan sex och nio månader 
             2            mellan tre och sex månader 
             3            mellan en dag och tre månader 
             4            ej varit inlagd i psykiatrisk slutenvård 
                                       POÄNG:____ 
) 

                                                                                            TOTALPOÄNG:______ 
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Tabell G1  Antalet dagar sysselsatt i meningsfullt arbete (studier, 
hushållsarbete, skyddat arbete inkluderas) under det senaste 
året 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inget 
meningsfullt alls 

9 (33,3) 14 (30,4) 22 (45,8) 45 (37,2) 

Ung. ¼ av året 4 (14,8) 7 (15,2) 5 (10,4) 16 (13,2) 
Ung. ½ av året 3 (11,1) 10 (21,7) 4 (8,3) 17 (14,0) 
Ung. ¾ av året 3 (11,1) 3 (6,5) 4 (8,3) 10 (8,3) 
Hela året 8 (29,6) 12 (26,1) 13 (27,1) 33 (27,3) 
     
Total 27 46 48 121 
 
Kommentar: Det är ett välkänt faktum att daglig sysselsättning är ett av de mest 
eftersatta områdena när det gäller personer med psykiska funktionshinder. Så 
många som 37 % av hela gruppen har inte något meningsfullt att göra. De privata 
boendena utmärker sig negativt i detta avseende i och med att knappt 50 % inte 
har någon meningsfull sysselsättning. 27 % av hela gruppen regelbunden 
sysselsättning under hela året och dessa är jämt fördelade mellan de olika 
boendeformerna. 
 
 
Tabell G2  Sociala kontakter (vänner och bekanta) under det 
senaste året.  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga träffar alls 1 (4) 6 (13) 8 (17) 15 (12,7) 
Endast i 
samband med 
skola, arbete 

7 (28) 5 (10,9) 8 (17) 20 (16,9) 

1 gång per 
månad 

4 (16) 5 (10,9) 12 (25,5) 21 (17,8) 

2-3 ggr per 
månad 

3 (12) 10 (21,7) 6 (12,8) 19 (16,1) 

1 gång per 
vecka 

10 (40) 20 (43,5) 13 (27,7) 43 (36,4) 

     
Total 25 46 47 118 
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Kommentar: Drygt hälften av hela gruppen har sociala kontakter (vänner och 
bekanta) mer än en gång per månad medan resten har sådana kontakter en gång 
per månad eller mera sällan. Ser man till skillnader mellan de olika 
boendeformerna så träffar 65% av boenden i ordinärt boende vänner och bekanta 
mer än en gång per månad medan motsvarande siffra för de privata boenden är 
40% och för boenden i de kommunala bostäder med särskild service mittemellan.  
 
 
Tabell G3  Psykiatriska symtom under den senaste månaden.  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat 
boenden 

HVB-hem 
mm 

Total 

Kontinuerliga och 
allvarliga symtom 

1 (3,8) 4 (8,7) 1 (2,1) 6 (5) 

Allvarliga/moderata 
symtom 

6 (23,1) 7 (15,2) 7 (14,9) 20 (16,8) 

Moderata symtom 7 (26,9) 12 (26,1) 13 (27,7) 32 (26,9) 
Lätta/moderata 
symtom 

9 (34,6) 9 (19,6) 11 (23,4) 29 (24,4) 

Inga symtom 3 (11,5) 14 (30,4) 15 (31,9) 32 (26,9) 
     
Total 26 46 47 119 
 
Kommentar: Ett rimligt antagande kan vara att personer som behöver 
heldygnsstöd vilket kan anordnas i en kollektiv boendeform kommer troligtvis att 
ha fler och svårare psykiatriska symtom än dem som kan bo i ordinärt boende med 
boendestöd. Graden av symtompåverkan behöver i och för sig inte alltid vara 
kopplad till stödbehovet men är det nog oftast. Utifrån detta resonemang så borde 
flera ur subgruppen ”boende i ordinärt boende” ha inga eller lätta/moderata 
symtom än sina motparter i kollektiva boendeformer. Bilden som framträder är att 
det är fler från de privata boenden (55%) som har inga eller lätta/moderata 
symtom än från de andra boendeformerna. 
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Tabell G4  Antal dagar inlagd i psykiatrisk slutenvård under det 
senaste året.  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

9 – 12 månader 3 (11,5) 2 (4,3) 6 (12,8) 11 (9,2) 
6 – 9 månader 1 (3,8) 1 (2,2) 0 2 (1,7) 
3 – 6 månader 2 (7,7) 0 4 (8,5) 6 (5,0) 
1dag – 3 
månader 

7 (26,9) 7 (15,2) 6 (12,8) 20 (16,8) 

Ej inlagd 13 (50) 36 (78,3) 31 (65,9) 80 (67,2) 
     
Total 26 46 47 119 
 
Kommentar: 67% av hela gruppen har inte varit inlagda alls i psykiatrisk 
slutenvård under det senaste året och ytterligare 17% har tydligen endast haft en 
kortare inläggningsperiod. Färre boende i kommunala bostäder med särskild 
service (50%) har inte varit inlagda alls under det senaste året än boende i de 
andra två boendeformerna. 
 
 
Tabell G5  Totalpoäng för bedömning av psykosocial funktion 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

0 - 4 poäng 2 (7,4) 1 (2,2) 2 (4,2) 5 (4,1) 
5 – 8 poäng 9 (33,3) 14 (30,4) 17 (35,4) 40 (33) 
9 – 12 poäng 9 (33,3) 17 (37) 19 (39,6) 45 (37,2) 
13 – 16 poäng 7 (25,9) 14 (30,4) 10 (20,8) 31 (25,6) 
     
Medelpoäng per 
boendetyp 

9,3 10,6 9,5 9,9 

Total 26 46 47 119 
 
Kommentar: Vid beräkningen av totalpoängen för subgrupperna slätas de tidigare 
uppmärksammade skillnaderna mellan boendeformerna ut. Medelpoängen per 
boendeform följer mönstret med att boende i ordinärt boende har fler poäng och 
att de kollektiva boendeformerna är relativt lika. 
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Sammanfattande kommentar för ”Bedömning av psykosocial funktion”: 
Svårighetsgraden när det gäller symtom och antalet dagar i psykiatrisk slutenvård 
under det senaste året ger en bild av en större ”tyngd” beträffande boende i 
kommunala bostäder med särskild service än för de andra boendeformerna. Det är 
inte orimligt att förvänta sig att denna ”tyngd” även kan inverka på hur mycket 
man förmår vara meningsfullt sysselsatt och hur många vänner och bekanta man 
förmår träffa regelbundet. Således så bör även dessa sistnämnda boenden ha färre 
personer sysselsatta och färre personer med regelbundna sociala kontakter. 
Siffrorna ovan visar dock att det är boende i de privata boenden som är minst 
sysselsatta och har färre sociala kontakter med vänner och bekanta. Det verkar 
således vara ett område för de privata boendena att satsa mera på. 
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Tilläggsnivå 1  
 
H) – Utnyttjande av vård och stöd 
 
H1 Psykiatrisk slutenvård   
 
Fråga A: Hur många inläggningar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) under 
den senaste 12-månadersperioden? 
 

Svar: Av 82 personer i hela gruppen som vi har fått svar på hade 30% varit 
inlagda enligt HSL vid minst ett tillfälle under de senaste 12-månaderna. 
Åtta personer i vardera boendeformen hade varit inlagda. Antalet 
inläggningar per person varierade mellan 1 och 6 tillfällen. Medianen för 
bostad med särskild service var tre inläggningar och två inläggningar 
vardera för de andra två boendeformerna. 

 
Fråga B: Hur många vårddagar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) under den 
senaste 12-månadersperioden? 
 

Svar: Antalet vårddagar under den senaste 12-månadersperioden varierade 
mellan 2 och 251 dagar. Medelvärdet för de 24 personerna var 63 dagar och 
medianen var 31 dagar. 

 
 
Fråga C: Hur många inläggningar enligt Lagen om Psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
under den senaste 12-månadersperioden? 
 

Svar: Av 67 personer som vi har fått svar på i hela gruppen hade 8 varit 
inlagda enligt LPT vid minst ett tillfälle under de senaste 12-månaderna. 5 
av dessa tillhörde gruppen från bostäder med särskild service, 2 från ordinärt 
boende samt 1 från de privata boendeformerna. 

 
Fråga D: Hur många vårddagar enligt Lagen om Psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
under den senaste 12-månadersperioden? 
 

Svar: Antalet vårddagar under den senaste 12-månadersperioden varierade 
mellan 10 och 74 dagar. 

 
H2 Psykiatrisk dagvård 
 
Fråga A/B. Hur många inläggningar/vårddagar i psykiatrisk dagvård under den 
senaste 12-månadersperioden?  
 

Svar: Endast tre personer har haft psykiatrisk dagvård, således bedöms 
frågan vara irrelevant.  
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H3 Psykiatrisk öppenvård 
 
Fråga: Hur många besök i psykiatrisk öppenvård under den senaste 12-månaders-
perioden?  
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga besök 5 6 12 23 
< 1 gång/ mån. 7 7 5 19 
1 gång/mån. 5 4 3 12 
2 ggr/mån. 4 11 3 18 
4 ggr/mån. 3 14 3 20 
     
Total 24 42 26 92 
 
Kommentar: Av 92 personer i hela gruppen som vi har fått svar på har en 
majoritet (59%) inte besökt psykiatrisk öppenvård eller endast haft sporadisk 
kontakt (en gång/mån. eller mera sällan). Det finns färre svar från de privata 
boenden och detta bör hänga samman med läkarinsatserna som görs vid HVB-
hem mm och således uppstår inte behov av att uppsöka psykiatrisk öppenvård. 
Personer som bor i ordinärt boende tenderar att ha tätare och mer regelbunden 
kontakt med öppenvårdsverksamheter än personer som bor i kommunala bostäder 
med särskild service. 
 
                      
H4 Övrig sjukvård 
 
Fråga A: Hur många besök i somatisk öppenvård under den senaste 12-månaders-
perioden?  
 

Svar: Av 75 personer som vi har fått svar på i hela gruppen hade 51 besökt 
någon form av somatisk öppenvård, av dessa hade 32 varit fem gånger eller 
mindre.  

 
Fråga B: Hur många besök i somatisk slutenvård under den senaste 12-månaders-
perioden?  
 

Svar: Av 51 personer som vi har fått svar på i hela gruppen hade fem varit 
inlagd på lasarett eller dyl. för somatisk vård. Det kortaste vårdtillfället var 
en dag och det längsta 21 dagar. 
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I) Kommunala stödinsatser (förutom boendestöd)  
 
I1 Socialtjänsten 
 
Fråga A: Hur mycket kontakt har du haft med Socialtjänsten under den senaste 
12-månadersperioden (förutom boendestöd)? Vilken typ av kontakt? 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ingen kontakt 12 27 17 56 
Sporadisk 
kontakt 

 
5 

 
10 

 
12 

 
27 

Regelbunden 
kontakt (mer än 
1 gång/månad) 

 
 
8 

 
 
6 

 
 
1 

 
 

15 
     
Total 25 43 30 98 
 
Kommentar: Endast 15 personer av de 98 som vi har uppgifter har någon form av 
regelbunden kontakt med Socialtjänsten. 
 
Typ av kontakt: Av de 42 personer som vi har uppgifter på har 30 uppgett vilken 
typ av kontakt man har. (De resterande har angett boendestöd alt bostad med 
särskild service). Den vanligaste kontakten angavs som besök hos 
socialsekreterare alternativt biståndshandläggare utan att någon vidare 
specifikation om anledningen till kontakten. Sex personer angav att ekonomiskt 
stöd var anledningen till besöket. Övriga kontakter berörde vårdplanering, 
dagverksamhet, personligt ombud, stödperson, hjälpmedel, sysselsättning samt 
ledsagare. 
 
Fråga B: Hur mycket kontakt har du haft med annan kommunal verksamhet under 
den senaste 12-månadersperioden (förutom boendestöd)? Vilken typ av kontakt? 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ingen kontakt 10 15 22 47 
Sporadisk 
kontakt 

 
4 

 
8 

 
6 

 
18 

Regelbunden 
kontakt (mer än 
1 gång/månad) 

 
 

12 

 
 

20 

 
 
0 

 
 

32 
     
Total 26 43 28 97 
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Kommentar: 32 personer, samtliga från de kommunala boendeformerna, har under 
det senaste året haft regelbunden kontakt med annan kommunal verksamhet än 
socialtjänsten.  
 
Typ av kontakt: Den allra vanligaste typ av kontakt är besök på en kommunal 
träfflokal, dagverksamhet eller kooperativ verksamhet, 22 personer angav man 
gjorde sådana besök regelbundet. Övriga verksamheter inkluderade: badhuset, 
bibliotek, mat på ett äldreboende, musikgrupp samt kontaktgrupp mm. 
 
Fråga C: Har du en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)? I så fall vilken typ av insats? 
 

Svar: 25 personer i hela gruppen har angett att man har insats enligt LSS. 
Viss osäkerhet finns betr. denna siffra då några har angett boendestöd som 
typ av insats och detta inte räknas som en LSS-insats. Den vanligaste 
insatsen, som nämnts av 13 personer, är bostad med särskild service och fyra 
erhåller ledsagning enl. LSS. 
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Tilläggsnivå 2 – Funktioner 
 
J) Behov av hjälp och stöd  
 

CANSAS, Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule  (Slade et 
al, 1999, The Camberwell Assessment of Need, Gaskell: London) 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuellt hjälpbehov 
 
Instrumentet täcker 22 behovsområden. För varje behovsområde frågar man individen 
om han/hon har problem/svårigheter, t ex när det gäller området som heter ”Föda” 
frågas om eventuella svårigheter med att såväl handla som att tillaga mat. En bedömning 
görs om man har problem i respektive behovsområde samt om problemen har åtgärdats 
på något sätt i form av insatser från landsting, kommun, släkt eller vänner. Skattning 
görs med hjälp av skalan nedan.  
 
Instruktioner för skattning:  
0 = inga problem 
1 = inga/måttliga problem tack vare pågående insatser/behandling 
2 = allvarliga problem 
9 = ej känt 
 
Behovsområden 

1         
. Bostad                                                         [   ]  

2         
. Föda                                                                                                 [   ] 

3.              
Hemmets skötsel                       [   ] 

4.        
 Hygien                       [   ] 

5.        
 Daglig sysselsättning                        [   ] 

6.        
 Fysisk hälsa                       [   ] 

7.        
 Psykotiska symtom                       [   ] 

8.        
 Information om hälsotillstånd och behandling                     [   ] 

9.        
 Emotionella besvär, ängslan, depression                     [   ] 

10.        
 Egen säkerhet                       [   ] 

11.        
 Andras säkerhet                       [   ] 

1         
2. Alkohol                       [   ] 

13.        
 Droger/Mediciner                       [   ] 

14.        
 Sociala kontakter                       [   ] 

15.        
 Nära relationer                       [   ] 

16.        
 Sexuell funktion                       [   ] 

17.        
 Barnomvårdnad/barnomsorg                      [   ] 

18.        
 Grundläggande skolfärdigheter                         [   ] 

19.        
 Telefon                       [   ] 

20. Transport                       [   ] 
 

21. Ekonomi                                               [   ] 
 

22. Sociala förmåner/bidrag                      [   ] 
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För att förenkla redovisningen av de boendes svar delas de 22 behovsområden in 
de fem behovsgrupper: 
 
1) Grundläggande behov –  Bostad, föda, daglig sysselsättning 
 

2) Hälsobehov –                   Fysisk hälsa, Psykotiska symtom, Emotionella besvär, 
ängslan, depression, Egen säkerhet, Andras säkerhet, 
Alkohol, Droger/mediciner 

 

3) Sociala behov -  Sociala kontakter, Nära relationer, Sexuell funktion 
 

4) Service behov - Information om hälsotillstånd och behandling, 
Telefon, Transport, Sociala förmåner/bidrag 

 

5) Funktionsbehov -  Hemmets skötsel, Hygien, Grundläggande 
skolfärdigheter, Barnomvårdnad/barnomsorg, 
Ekonomi  

 

Tabeller J1   Grundläggande behov - Bostad, föda, daglig 
sysselsättning 
 
Boende:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt   
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 8 (29,6) 21 (46,7) 9 (30) 38 (37,3) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

16 (59,2) 20 (44,4) 15 (50) 51 (50) 

Allvarliga probl. 3 (11,1) 3 (6,7) 6 (20) 12 (11,7) 
Ej känt 0 1 (2,2) 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
Föda:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes)   
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 6 (22,2) 25 (55,6) 9 (30) 40 (39,2) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

14 (51,9) 14 (31,1) 10 (33,3) 38 (37,2) 

Allvarliga probl. 7 (25,9) 6 (13,3) 10 (33,3) 23 (22,5) 
Ej känt 0 0 1 (3,3) 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
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Daglig sysselsättning:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 6 (22,2) 17 (37,8) 8 (26,7) 31 (30,4) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

12 (44,4) 14 (31,1) 14 (46,7) 40 (39,2) 

Allvarliga probl. 9 (33,3) 12 (26,7) 8 (26,7) 29 (28,4) 
Ej känt 0 2 (4,4) 0 2 (2) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Kommentar - Grundläggande behov: Till synes är dessa behov ganska väl 
tillgodosedda i hela gruppen då 87 % inte har problem eller inga/måttliga problem 
på grund av pågående insatser när det gäller boende och motsvarande siffra för 
föda är 76 % och för daglig sysselsättning är 70 %. Dock av titeln att döma, är 
dessa behov grundläggande och borde således kunna tillfredsställas i det basutbud 
av stöd som ges i såväl kommunal som privat regi. Det finns 12 personer 
(boende), 23 personer (föda) samt 29 personer (daglig sysselsättning) som har 
allvarliga problem på dessa områden eller uttryckt på ett annat sätt inte har sina 
behov tillgodosedda. Det är väl känt från många studier att man från kommunalt 
håll inte har lyckats fullt ut med att tillfredsställa målgruppens behov av daglig 
sysselsättning´, men det är mer förvånande att så många upplever otillfredsställda 
behov beträffande sitt boende och inköp och tillagning av mat. Det finns således 
anledning att ta reda på mer kring dessa grundläggande behov och se till varje 
individs specifika behov och önskemål. I en jämförelse mellan boendeformerna 
tenderar personer i privata boendeformer att uppleva fler otillfredsställda behov 
beträffande boende och föda. 
 
 
Tabeller J2   Hälsobehov - Fysisk hälsa, Psykotiska symtom, 
Emotionella besvär, ängslan, depression, Egen säkerhet, Andras 
säkerhet, Alkohol, Droger/mediciner 
 
Fysisk hälsa:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 12 (44,4) 22 (48,9) 13 (43,3) 47 (46,1) 
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9 (33,3) 11 (24,4) 9 (30) 29 (28,4) Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

6 (22,2) 11 (24,4) 8 (26,7) 25 (24,5) Allvarliga probl. 
0 1 (2,2) 0 1 (1) Ej känt 
     

27 45 30 102 Total 
 
 
Psykotiska symtom:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

5 (18,5) 22 (48,9) 11 (36,7) 38 (37,3) Inga problem 
13 (48,1) 14 (31,1) 6 (20) 33 (32,3) Inga/måttliga pr.  

p.g.a. insatser 
8 (29,6) 9 (20) 13 (43,3) 30 (29,4) Allvarliga probl. 
1 (3,7) 0 0 1 (1) Ej känt 

     
Total 27 45 30 102 
 
 
Emotionella besvär, ängslan, depression:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
Boendestöd i 

ordinärt boende 
Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

(%) 
5 (18,5) 14 (31,1) 8 (26,7) 27 (26,5) Inga problem 

Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

13 (48,1) 17 (37,8) 9 (30) 39 (38,2) 

Allvarliga probl. 8 (29,6) 14 (31,1) 13 (43,3) 35 (34,3) 
Ej känt 1 (3,7) 0 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Egen säkerhet:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
Boendestöd i 

ordinärt boende 
Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 
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(%) 
Inga problem 16 (59,3) 40 (88,9) 20 (66,7) 76 (74,5) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

8 (29,6) 5 (11,1) 6 (20) 19 (18,6) 

Allvarliga probl. 2 (7,4) 0 4 (13,3) 6 (5,9) 
Ej känt 1 (3,7) 0 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Andras säkerhet:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 23 (85,2) 40 (88,9) 26 (86,7) 89 (87,3) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

3 (11,1) 2 (4,4) 3 (10) 8 (7,8) 

Allvarliga probl. 1 (3,7) 3 (6,7) 1 (3,3) 5 (4,9) 
Ej känt     
     
Total 27 45 30 102 
 
 
 
 
 
 
Alkohol:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 23 (85,2) 35 (77,8) 28 (93,3) 86 (84,3) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

1 (3,7) 6 (13,3) 1 (3,3) 8 (7,8) 

Allvarliga probl. 3 (11,1) 3 (6,7) 1 (3,3) 7 (6,9) 
Ej känt 0 1 (2,2) 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
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Droger/mediciner:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 22 (81,5) 35 (77,8) 27 (90) 84 (82,3) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

2 (7,4) 9 (20) 2 (6,7) 13 (12,7) 

Allvarliga probl. 3 (11,1) 1 (2,2) 1 (3,3) 5 (4,9) 
Ej känt     
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Kommentar – Hälsobehov: Denna behovsgrupp består av sju olika typer av 
hälsobehov vilka kan koncentreras till fyra huvudtyper: fysisk hälsa, psykisk hälsa 
(psykotiska symtom och emotionella besvär), säkerhet (egen och andras) och 
missbruk (alkohol och droger).  
När det gäller den fysiska hälsan så upplever en fjärdedel av hela gruppen att man 
har allvarliga problem med detta som inte till synes har åtgärdats. Ytterligare c:a 
30% i hela gruppen uppger att man har behov men inga/måttliga problem på 
grund av pågående insatser. Den fysiska hälsan är en viktig fråga för målgruppen 
och att mer än hälften i denna grupp har behov talar för detta. Det är dock inte 
acceptabelt att så många som 25 % inte får sina behov tillfredsställda på detta 
område trots tillgång till service i eller i närheten av sitt boende. Inga tydliga 
skillnader finns mellan personerna från de olika boendeformerna. 
 
När det gäller den psykiska hälsan är bilden detsamma för hela gruppen med 30 % 
som anger att man har allvarliga problem betr. psykotiska symtom och 35 % betr. 
emotionella besvär. Samma kommentar som för den fysiska hälsan verkar vara 
relevant här också. Fler boende i kommunala bostäder med särskild service har 
behov av hjälp och stöd med sina psykotiska symtom än i de andra 
boendeformerna medan en större andel av dem i privata boendeformer inte får 
sina behov på detta område tillfredsställt. För behov kring emotionella besvär, 
ängslan och depression är resultaten snarlika dem för psykotiska symtom och 
samma kommentar är relevant här också. 
 
För egen säkerhet är det endast sex personer som anser sig ha ett allvarligt 
problem för vilka detta är viktigt att man åtgärdar. Dessutom är det 30 % av dem i 
bostäder med särskild service och 20 % av dem i privata boendeformer som anser 
att de har inga/måttliga problem med detta på grund av pågående insatser. 
Behovet är tillfredställt, men det är kanske något att uppmärksamma att personer 
som bor i kollektiva boendeformer uppger sig ha behov kring sin egen säkerhet. 
Den kollektiva miljön som skulle kunna uppfattas utgöra en trygghet kan även 
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tydligen uppfattas som ett hot mot den egna säkerheten. Betr. andras säkerhet är 
det fem personer som anser att de har ett behov av hjälp och stöd med detta. 
 
När det gäller alkohol och droger är bilden snarlik för båda områden med endast 
ett fåtal personer som har behov som inte är tillfredsställda. En liten skillnad kan 
skönjas mellan boendeformerna på dessa områden då det är ett mindre andel 
personer som har behov betr. alkohol och droger i de kollektiva boendeformerna 
än dem som bor i ordinärt boende med boendestöd. Detta kan troligtvis bero på att 
det finns en högre grad av inbyggd kontroll vad gäller alkohol och droger i en 
kollektiv boendeform än i individens egen bostad där det finns större frihet. 
 
 
Tabeller J3  Sociala behov - Sociala kontakter, Nära relationer, 
Sexuell funktion 
  
Sociala kontakter:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 6 (22,2) 21 (46,7) 16 (53,3) 43 (42,2) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

8 (29,6) 12 (26,7) 7 (23,3) 27 (26,5) 

Allvarliga probl. 12 (44,4) 12 (26,7) 7 (23,3) 31 (30,4) 
Ej känt 1 (3,7) 0 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Nära relationer:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 5 (19,2) 17 (37,8) 11 (36,7) 33 (32,7) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

3 (11,5) 4 (8,9) 5 (16,7) 12 (11,9) 

Allvarliga probl. 17 (65,4) 22 (48,9) 9 (30) 48 (47,5) 
Ej känt 1 (3,8) 2 (4,4) 5 (16,7) 8 (7,9) 
     
Total 26 45 30 101 
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Sexuell funktion:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 7 (26,9) 24 (55,8) 10 (33,3) 41 (41,4) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

3 (11,5) 1 (2,3) 0 4 (4) 

Allvarliga probl. 12 (46,2) 16 (37,2) 6 (20) 34 (34,3) 
Ej känt 4 (15,4) 2 (4,7) 14 (46,7) 20 (20,2) 
     
Total 26 43 30 99 
 
Kommentar – Sociala behov: Det är välkänt i forskning kring målgruppen att 
långvarig psykisk sjukdom bidrar till svårigheter med sociala relationer. I denna 
studie är det sociala kontakter, nära relationer och sexuell funktion som 
fokuseras. Det ryms mycket information i tabellerna men det som kanske är 
viktigast att notera är den höga andelen som har allvarliga problem på dessa 
områden. För hela gruppen är det 30 % som inte får sina behov tillfredsställda 
betr. sociala kontakter och motsvarande siffra för nära relationer är 48 % och för 
sexuell funktion är det 34 % och dessutom finns ett mörkertal här då många har 
svarat ”ej känt”. Att arbeta med hur man kan förbättra en persons förmåga att 
etablera och bibehålla sociala kontakter är en viktig del av personalens uppgifter 
med målgruppen. En ännu svårare uppgift för personalen är att närma sig de 
boende för att prata om nära och intima relationer och sexuell funktion. Behovet 
av hjälp och stöd existerar, som siffrorna anger, men personal behöver kanske 
handledning specifikt för att kunna arbeta med dessa känsliga ämnen. I en 
jämförelse mellan boendeformerna så tycks det vara flera personer på kommunala 
bostäder med särskild service än i de andra boendeformerna som har behov av 
hjälp och stöd på dessa områden och som har allvarliga problem med detta. 
 
 
Tabeller J4  Service behov - Information om hälsotillstånd och 
behandling, Telefon, Transport, Sociala förmåner/bidrag 
 
 
Information om hälsotillstånd och behandling:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 8 (29,6) 23 (51,1) 22 (73,3) 53 (52) 
Inga/måttliga pr.  9 (33,3) 10 (22,2) 5 (16,7) 24 (23,5) 
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p.g.a. insatser 
Allvarliga probl. 1 (3,7) 10 (22,2) 1 (3,3) 12 (11,8) 
Ej känt 9 (33,3) 2 (4,4) 2 (6,7) 13 (12,7) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Telefon:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 22 (81,5) 42 (93,3) 23 (76,7) 87 (85,3) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

2 (7,4) 2 (4,4) 5 (16,7) 9 (8,8) 

Allvarliga probl. 3 (11,1) 1 (2,2) 1 (3,3) 5 (4,9) 
Ej känt 0 0 1 (3,3) 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Transport:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 16 (59,3) 37 (82,2) 14 (46,7) 67 (65,7) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

9 (33,3) 6 (13,3) 10 (33,3) 25 (24,5) 

Allvarliga probl. 2 (7,4) 1 (2,2) 6 (20) 9 (8,9) 
Ej känt 0 1 (2,2) 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
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Sociala förmåner/bidrag:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 10 (37) 34 (75,6) 18 (60) 62 (60,8) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

4 (14,8) 1 (2,2) 2 (6,7) 7 (6,9) 

Allvarliga probl. 1 (3,7) 1 (2,2) 1 (3,3) 3 (2,9) 
Ej känt 12 (44,4) 9 (20) 9 (30) 30 (29,4) 
     
Total 27 45 30 102 
 
Kommentar – Service behov: C:a 35 % av hela gruppen har behov av information 
om hälsotillstånd och behandling och ytterligare 13 % svarade ”ej känt”. Detta 
tyder på att det finns behov på detta område även om en del endast har mindre 
problem p.g.a. pågående insatser. De allvarliga problemen och otillfredsställda 
behov finns hos dem som bor i ordinärt boende med boendestöd. Närhet till 
personal och således troligtvis en större närhet till medicinsk expertis i de 
kollektiva boendeformerna kan bidra till att problemet verkar vara större hos dem 
i ordinärt boende. Det är viktigt för personal som arbetar med boendestöd i 
ordinärt boende att hjälpa till att de boende får denna information. En försvårande 
aspekt kan eventuellt vara en oklar ansvarsfördelning mellan kommunens och 
landstingens personal kring detta. Ett bra samarbete mellan myndigheterna kan 
överbrygga sådana problem. 
 
För såväl telefon (5 personer) som transport (9 personer) finns det ett fåtal i hela 
gruppen som uppger sig ha allvarliga problem och dessa individer behöver 
naturligtvis få hjälp och stöd detta. Att kunna använda sig av allmänna 
kommunikationer verkar vara ett behov hos flera i de kollektiva boendeformerna 
än bland dem i ordinärt boende. En helt annan bild framträder när det gäller 
behovsområdet sociala förmåner/bidrag. Här är det väldigt få, endast tre från hela 
gruppen, som har allvarliga problem medan för 30 % är det ”ej känt”. Det är svårt 
att säga varför denna siffra är så hög, en möjlig tolkning är att det finns ganska 
många personer som inte vet om vilka förmåner/bidrag som de har rätt till och 
således inte kan svara på frågan. Om detta är fallet så är det viktigt med korrekt 
information om detta och en noggrann genomgång av varje individs situation i 
förhållande till samhällets utbud av förmåner och bidrag.  
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Tabeller J5 Funktionsbehov - Hemmets skötsel, Hygien, 
Grundläggande skolfärdigheter, Barnomvårdnad/barnomsorg, 
Ekonomi 
 
Hemmets skötsel:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 10 (37) 9 (20) 10 (33,3) 29 (28,4) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

13 (48,1) 30 (66,7) 10 (33,3) 53 (52) 

Allvarliga probl. 4 (14,8) 6 (13,3) 9 (30) 19 (18,6) 
Ej känt 0 0 1 (3,3) 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Hygien:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 16 (59,2) 34 (75,6) 16 (53,3) 66 (64,7) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

9 (33,3) 8 (17,8) 9 (30) 26 (25,5) 

Allvarliga probl. 2 (7,4) 2 (4,4) 5 (16,7) 9 (8,8) 
Ej känt 0 1 (2,2) 0 1 (1) 
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Grundläggande skolfärdigheter:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 21 (77,8) 42 (93,3) 25 (83,3) 88 (86,3) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

3 (11,1) 1 (2,2) 4 (13,3) 8 (7,8) 
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Allvarliga probl. 3 (11,1) 2 (4,4) 1 (3,3) 6 (5,9) 
Ej känt     
     
Total 27 45 30 102 
 
 
Barnomvårdnad/barnomsorg:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 14 (77,8) 28 (75,7) 12 (42,9) 54 (65) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

1 (5,6) 1 (2,7) 0 2 (2,4) 

Allvarliga probl. 2 (11,1) 3 (8,1) 2 (7,1) 7 (8,4) 
Ej känt 1 (5,6) 5 (13,5) 14 (50) 20 (24,1) 
     
Total 18 37 28 83 
 
 
Ekonomi:  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 

 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inga problem 7 (25,9) 19 (42,2) 14 (46,7) 40 (39,2) 
Inga/måttliga pr.  
p.g.a. insatser 

11 (40,7) 20 (44,4) 4 (13,3) 35 (34,3) 

Allvarliga probl. 9 (33,3) 6 (13,3) 12 (40) 27 (26,5) 
Ej känt     
     
Total 27 45 30 102 
 
Kommentar – Funktionsbehov: Hemmets skötsel bedömdes, i samband med 
Psykiatrireformen, vara ett av de vanligaste behovsområden för målgruppen 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Mer än två tredjedelar av hela 
gruppen anser sig ha behov på detta område, varav 19 % har otillfredsställda 
behov. Fördelningen, mellan de tre svarsalternativen, bland personer i privata 
boendeformer var jämn, vilket troligtvis speglar den ganska skiftande kategorin av 
personer i de olika typerna av privata boendeformer, t ex HVB med såväl 
behandling som boende och andra som erbjuder en boendelösning. 
 

 47



Knappt två tredjedelar av hela gruppen hade inga behov beträffande hygien medan 
9 personer, främst i de privata boendeformerna hade allvarliga problem som de 
inte ansåg sig ha fått hjälp med. När det gäller grundläggande skolfärdigheter var 
det fem personer som hade allvarliga problem. Det är av yttersta vikt att dessa får 
den hjälp och det stöd som behövs på detta område. En lika liten grupp hade 
allvarliga problem beträffande barnomsorg och det är lika angeläget att dessa får 
erforderlig hjälp med detta.  
 
Det sista behovsområdet handlar om ekonomi och om individen behöver hjälp att 
sköta sin ekonomi. Detta var också ett område som uppmärksammades i samband 
med Psykiatrireformen 1995 och väldigt många ur målgruppen har sedan dess fått 
hjälp att hantera ekonomin via en god man alternativt en förvaltare. Utifrån 
siffrorna i denna studie tycks inte behovet på detta område ha tillfredsställts i 
tillräcklig omfattning. 60 % av hela gruppen anser sig ha behov av hjälp och stöd 
vid detta och knappt hälften har inte fått behovet tillgodosett och har noterat 
allvarliga problem med skötsel av sin ekonomi. Det är främst i de kollektiva 
boendeformerna (såväl kommunala som privata) där man inte har fått hjälp med 
detta. 
 
Sammanfattande kommentar för ”Behov av hjälp och stöd”: Efter 
redovisningen i tabellform av resultaten för varje behovsgrupp ovan finns en 
sammanfattande text som är tillräcklig för denna presentation. Som 
sammanfattning kan det dock vara intressant att jämföra behovsbedömning i 
denna studie med en liknande studie med personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som rapportens författare genomförde en kort tid efter 
Psykiatrireformen (1997/98) med personer boende i kommunala bostäder med 
särskild service och boende i ordinärt boende med boendestöd. Samma enkät har 
använts i båda studierna. I jämförelsen används siffrorna som anger medelvärdet 
för antalet otillfredsställda behov (= allvarliga problem), antalet tillfredsställda 
behov (= inga/måttliga problem på grund av pågående insatser) samt totala antalet 
behov (otillfredsställda + tillfredsställda behov). 
 
I en studie som har som mål att generera kunskap om effekten av boende- och 
boendestödsinsatser, kommer det totala antalet behov per person att ange ett 
utgångsvärde och mått på hur många behov som finns hos målgruppen. Antalet 
tillfredsställda kontra otillfredsställda behov kan ses som ett visst mått på effekten 
av verksamheten i hur bra man är på att tillfredsställa de uttryckta behoven. 
 
 Föreliggande studie (2007) Studien 1997/98 
 medelvärde medelvärde 
Otillfredsställda behov 
per person 

 
3,81 

 
1,04 

Tillfredsställda behov 
per person 

 
4,98 

 
7,04 

Totala behov per 
person 

 
8,81 

 
8,10 
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Det totala antalet behov skiljer sig inte så mycket mellan studierna. Dock är det 
antalet otillfredsställda behov som är betydligt större per person i föreliggande 
studie i jämförelse med den tidigare studien. När sådana stora skillnader uppstår i 
jämförelse mellan studier kan man alltid fråga sig om studierna är genomförda på 
samma sätt. I detta fall har samma enkät använts men i författarens tidigare studie 
från 1997/98 var det endast författaren själv som intervjuade de boende. I 
föreliggande studie deltar 14 olika enheter (kommuner/privata boendeformer) och 
en person från respektive enhet/kommun har genomfört intervjuerna. Detta kan 
naturligtvis ha en viss inverkan på resultatet på så sätt att man kan tolka 
individernas svar på olika sätt. Detta kan dock självklart inte förklara hela den 
skillnaden som visas i siffrorna. Siffrorna är ganska entydiga att det finns många 
områden där behoven inte är tillfredsställda. Man kan även undra om behoven är 
uppmärksammade. Någon form av grundläggande kartläggning av de boendes 
behov är nödvändig för dessa verksamheter.  
 
Det totala antalet otillfredsställda behov var 386 för hela gruppen (102 personer 
deltog i denna del av studien). Fördelningen mellan de olika boendeformerna var: 
Bostäder med särskild service          – 117 = 4,2 otillfredsställda behov per person 
Ordinärt boende med boendestöd     – 144 = 3,2 otillfredsställda behov per person 
Privata boendeformer                        – 125 = 4,2 otillfredsställda behov per person 
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K) Livskvalitet (MANSA) 
 

MANSA, Manchester Short Assessment of Quality of Life (Priebe et al 1999, 
International Journal of Social Psychiatry, 45: 7-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentet täcker 16 frågor om olika aspekter av en människas liv 
De flesta frågorna ska besvaras genom att använda den siffra från tillfredsställelse-
skalan nedan som bäst stämmer med individens uppfattning. Några frågor ska 
besvaras med Ja eller Nej.  
 
Exempel på frågorna som ska besvaras med tillfredställelseskalan är:  
 

- Hur tillfredsställd är du idag med ditt liv som helhet ? 
- Hur tillfredsställd är du med dina fritidsaktiviteter? 
- Hur tillfredsställd är du med din fysiska hälsa? 

 
Exempel på frågorna som ska besvaras med JA eller NEJ: 
 

- Har du någon som du skulle vilja kalla ”en nära vän”? 
- Har du under det senaste året varit utsatt för fysiskt våld? 

 
 

*Tillfredsställelseskala 
 
        1                   2                 3                 4                5            6             7 
Kunde inte    Missnöjd    För det    Både och    För det    Nöjd   Kunde inte 
vara värre                          mesta                          mesta                vara bättre 
                                         missnöjd                        nöjd 

 
 

För att förenkla redovisningen av svaren på frågorna om livskvaliteten med sina 
sju svarsalternativ, har följande gjorts: 
 
a) Svarsalternativen: Kunde inte vara värre, Missnöjd och För det mesta missnöjd 
sammanförs i denna redovisning till Ej tillfredsställd (markeras med * i 
tabellerna) 
Svarsalternativen: För det mesta nöjd, Nöjd och Kunde inte vara bättre 
sammanförs i denna redovisning till Tillfredsställd (markeras med ** i tabellerna) 
 
b) De 16 frågorna har delats in i fem kategorier enligt följande: 

• Livet, arbete och ekonomi - livet som helhet, arbetssituation/att vara 
arbetslös, ekonomisk situation 

• Sociala relationer - nära vän, träffat en vän den senaste veckan, 
vänskapsrelationer, person/er man bo tillsammans med/bo ensam, sexlivet, 
familjerelationer 

• Boende och fritid – boende, fritidsaktiviteter 
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• Säkerhet - personlig säkerhet, anklagats för att ha begått ett brott, 
brottsoffer? 

• Hälsa – fysisk hälsa, psykisk hälsa  
 

     
Tabeller K1  Livet, arbete och ekonomi - Livet som helhet, 
Arbetssituation/Att vara arbetslös, Ekonomisk situation 
 
Hur tillfredsställd är du med ditt liv som helhet? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

9 (36) 10 (21,7) 7 (23,3) 26 (25,7) 

Både och 6 (24) 15 (32,6) 10 (33,3) 31 (30,7) 
Tillfredsställd** 10 (40) 21 (45,6) 13 (43,3) 44 (43,6) 
     
Total 25 46 30 101 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
 
Hur tillfredsställd är du med ditt arbete (inkl arbetsträning/utbildning) eller 
att vara arbetslös/pensionerad? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

6 (24) 10 (21,7) 9 (30) 25 (24,7) 

Både och 5 (20) 10 (21,7) 3 (10) 18 (17,8) 
Tillfredsställd** 14 (56) 26 (56,5) 18 (60) 58 (57,4) 
     
Total 25 46 30 101 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
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Hur tillfredsställd är du med din ekonomiska situation? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

9 (39,1) 18 (40,9) 11 (39,3) 38 (40) 

Både och 6 (26,1) 11 (25) 3 (10,7) 20 (21,1) 
Tillfredsställd** 8 (34,8) 15 (34,1) 14 (50) 37 (38,9) 
     
Total 23 44 28 95 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
Kommentar - Livet, arbete och ekonomi: När det gäller hela gruppen så finns det 
en fjärdedel som skattar att man är i någon grad otillfredsställd med livet som 
helhet, en fjärdedel som är otillfredsställd med sin arbetssituation alt. vara 
pensionerad och 40% som är otillfredsställda med sin ekonomiska situation. Vid 
en jämförelse mellan boendeformerna är en större andel av dem som bor i 
kommunala bostäder med särskild service otillfredsställda med sitt liv som helhet 
än i de andra boendeformerna. En större andel av dem som bor i privata 
boendeformerna är missnöjda med sin arbetssituation. Däremot är det lika stor 
andel i alla tre boendeformerna som är otillfredsställda med sin ekonomiska 
situation. Andelen som är tillfredsställda med dessa tre viktiga aspekter av livet är 
lika vad gäller livet som helhet och ekonomin medan de som bor i privata 
boenden i högre grad är nöjda med sin ekonomiska situation.  
 
Tabeller K2  Sociala relationer - nära vän, träffat en vän den 
senaste veckan, vänskap, person/er man bo tillsammans med/bo 
ensam, sexlivet, familjerelationer 
 
Har du någon som du skulle vilja kalla ”en nära vän”? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Yes 16 (64) 32 (69,6) 19 (63,3) 67 (66,3) 
No 9 (36) 14 (30,4) 11 (36,6) 34 (33,7) 
     
Total 25 46 30 101 
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Har du träffat någon vän den senaste veckan? (besökt en vän, fått besök av 
en vän, eller träffat en vän utanför ditt hem eller arbete) 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Yes 10 (40) 25 (54,3) 8 (26,7) 43 (42,6) 
No 15 (60) 18 (17,4) 22 (73,3) 55 (54,4) 
     
Övrigt  3 (6,5)  3 (3) 
Total 25 46 30 101 
 
 
Hur tillfredställd är du med antalet och kvaliteten på dina vänner? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

2 (8,3) 8 (17,8) 12 (40) 22 (22,2) 

Både och 10 (41,7) 10 (22,2) 4 (13,3) 24 (24,2) 
Tillfredsställd** 12 (50) 27 (60) 14 (46,7) 53 (53,5) 
     
Total 24 45 30 99 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
 
Hur tillfredställd är du med de människor du bor med? eller  
Hur tillfredsställd är du med att bo ensam? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

2 (8,3) 9 (20,5) 9 (30) 20 (20,4) 

Både och 8 (33,3) 10 (22,7) 5 (16,6) 23 (23,5) 
Tillfredsställd** 14 (58,3) 25 (56,8) 16 (53,3) 55 (56,1) 
     
Total 24 44 30 98 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
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Hur tillfredställd är du med ditt sexliv? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

7 (36,8) 18 (43,9) 11 (40,7) 36 (41,4) 

Både och 2 (10,5) 10 (24,4) 1 (3,7) 13 (14,9) 
Tillfredsställd** 10 (52,6) 13 (31,7) 15 (55,6) 38 (43,7) 
     
Total 19 41 27 87 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
Hur tillfredsställd är du med din relation till din familj? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

6 (25) 5 (11,6) 11 (36,7) 22 (22,7) 

Både och 9 (37,5) 11 (25,6) 2 (6,7) 22 (22,7) 
Tillfredsställd** 9 (37,5) 27 (62,8) 17 (56,7) 53 (54,6) 
     
Total 24 43 30 97 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
Kommentar - Sociala relationer: Bra relationer med såväl släkt som vänner är 
viktiga inslag i en människas liv som kan bidra till att stärka den psykiska hälsan 
samtidigt som det är välkänt att personer med långvariga psykiska funktions-
nedsättningar har svårigheter att etablera och bibehålla sociala relationer. 
Resultatet här visar att en tredjedel av hela gruppen saknar någon de skulle vilja 
kalla ”en nära vän”, att mer än hälften inte har träffat en vän den senaste veckan, 
att en fjärdedel är otillfredsställda med antalet och kvaliteten på sina vänner samt 
är otillfredsställda med relationer med sin familj. Dessa resultat är i sig kanske 
inte förvånande men det är viktigt för varje individ att få hjälp och stöd att få 
bättre sociala relationer med såväl släkt som vänner. Vid en jämförelse mellan 
boendeformerna finner vi att andelen som har en nära vän är ungefär lika för varje 
typ av boendeform. En betydligt större andel av personer boende i ordinärt boende 
hade träffat en vän den senaste veckan än var fallet för de kollektiva 
boendeformerna. Detta mönster stämmer väl med resultat från tidigare forskning 
på gruppboende där man har funnit att den kollektiva boendeformen, med de 
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inbyggda möjligheterna för social kontakt, gjorde att de boende hade färre externa 
sociala kontakter än de hade haft tidigare.  
 
Andra skillnader mellan boendeformerna kan ses beträffande tillfredsställelsen 
med antalet och kvaliteten på vännerna man har, där en större andel personer i 
privata boenden är mer missnöjda än i de andra boendeformerna. När det gäller 
tillfredsställelse med relationer till familjen är en mindre andel boende i 
kommunala bostäder med särskild service nöjda med sådana relationer. 
Beträffande den mera känsliga frågan om tillfredsställelsen med sexlivet är det 
ungefär lika många i hela gruppen som är nöjda som det är missnöjda. I detta fall 
kan man se en skillnad mellan boendeformerna då det är en mindre andel av dem i 
ordinärt boende som är nöjda än i de andra boendeformerna. Kan detta bero på att 
de som bor i ordinärt boende lever i samhället på ett annat sätt än dem i kollektiva 
boenden och således blir mera medvetna om eventuella brister beträffande 
sexlivet? 
 
Tabeller K3  Boende och fritid – Boende, Fritidsaktiviteter 
 
Hur tillfredsställd är du med ditt boende? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

4 (15,4) 9 (18,6) 7 (23,3) 20 (19,6) 

Både och 3 (11,5) 4 (8,7) 4 (13,3) 11 (10,8) 
Tillfredsställd** 19 (73,1) 33 (71,7) 19 (63,3) 71 (69,6) 
     
Total 26 46 30 102 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
 
Hur tillfredsställd är du med dina fritidsaktiviteter? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

7 (26,9) 10 (21,7) 8 (27,6) 25 (24,8) 

Både och 6 (23,1) 9 (19,6) 8 (27,6) 23 (22,8) 
Tillfredsställd** 13 (50) 27 (58,7) 13 (44,8) 53 (52,4) 
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Total 26 46 29 101 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
Kommentar - Boende och fritid: Att ha ett trivsamt och fungerande boende är ett 
av de mest grundläggande behoven för en människa. I hela gruppen i denna studie 
är 70 % i någon grad tillfredsställd med sitt boende. Siffran kan anses vara ganska 
bra men det är fortfarande 20 % av hela gruppen som i någon mån inte är nöjda 
med sin boendelösning. Bland dessa är det en något större andel från de privata 
boendeformerna. Beträffande fritidsaktiviteter är andelen otillfredsställda, cirka en 
fjärdedel, densamma som för livet som helhet och arbetssituation (se ovan). Man 
kan spekulera i om det, i många fall, kan röra sig om samma personer. Denna 
presentation av resultaten håller sig på grupp- och subgruppsnivå och innehåller 
inte en fördjupning på individnivå, vilket skulle kunna vara en möjlig 
vidareutveckling av studien. En något större andel personer i ordinärt boende än i 
de andra boendeformerna var nöjda med sina fritidsaktiviteter. 
 
 
Tabeller K4 Säkerhet - personlig säkerhet, anklagats för något 
brott? utsatt för brott? 
 
Fråga: Har du under det senaste året anklagats för något brott? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Yes 2 (7,7) 2 (4,3) 2 (6,7) 6 (5,9) 
No 24 (92,3) 44 (95,7) 28 (93,3) 96 (94,1) 
     
Total 26 46 30 102 
 
 
Fråga: Har du under det senaste året varit utsatt för fysiskt våld? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Yes 1 (3,8) 0 4 (13,3) 5 (4,9) 
No 25 (96,2) 46 (100) 26 (86,7) 97 (95,1) 
     
Total 26 46 30 102 
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Hur tillfredställd är du med din personliga säkerhet? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

7 (28) 1 (2,2) 2 (6,7) 10 (9,9) 

Både och 5 (20) 8 (17,4) 10 (33,3) 23 (22,8) 
Tillfredsställd** 13 (52) 37 (80,4)  18 (60) 68 (67,3) 
     
 25 46 30 101 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
Kommentar – Personlig säkerhet: Sex procent av hela gruppen har anklagats för 
något brott under det senaste året medan 5 % har utsatts för fysiskt våd under 
samma tidsperiod. När det gäller personlig säkerhet i stort är 70 % av hela guppen 
i någon grad tillfredsställda medan 10 % är otillfredsställda. Intressanta skillnader 
kan dock ses mellan de olika boendeformerna. En betydligt större andel av boende 
i kommunala bostäder med särskild service är otillfredsställda med sin personliga 
säkerhet än i de andra boendena. Dessutom är en betydligt större andel personer i 
ordinärt boende i någon grad tillfredsställda än de i kollektiva boendeformer. Det 
kan vara rimligt att tänka sig att bo i en kollektiv boendeform skulle medföra en 
känsla av trygghet och således personlig säkerhet medan att bo i ett ordinärt 
boende i samhället kan innebära att vistas i samhället där man skulle kunna erfara 
större risker mot sin personliga säkerhet än i tryggare boendeformer. Resultaten i 
denna studie visar på det motsatta och det torde vara viktigt att undersöka detta 
närmare. 
  
 
Tabell K5 Hälsa – fysisk hälsa, psykisk hälsa 
 
Hur tillfredställd är du med din fysiska hälsa? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

5 (20) 18 (40) 13 (43,3) 36 (36) 

Både och 5 (20) 7 (15,6) 7 (23,3) 19 (19) 
Tillfredsställd** 15 (60) 20 (44,4) 10 (33,3) 45 (45) 
      
Total 25 45 30 100 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
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Hur tillfredställd är du med din psykiska hälsa? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Ej 
tillfredsställd* 

10 (38,5) 12 (26,7) 13 (43,3) 35 (34,7) 

Både och 11 (42,3) 12 (26,7) 4 (13,3) 27 (26,7) 
Tillfredsställd** 5 (19,2) 21 (46,7) 13 (43,3) 39 (38,6) 
     
Total 26 45 30 101 
*/** - se förklaring ovan på s. 50 
 
Kommentar - Hälsa: Det är väl känt att den fysiska hälsan hos personer med 
psykiska funktionsnedsättningar är ett eftersatt område och resultaten i denna 
studie bekräftar detta genom deltagarnas grad av otillfredsställelse. Trettiosex 
procent i hela gruppen är i någon grad missnöjda med en större andel från såväl de 
privata boenden och personer i ordinärt boende. Graden av otillfredsställelse i hela 
gruppen när det gäller deltagarnas psykiska hälsa är ungefär densamma som för 
den fysiska hälsan. Eftersom sviktande psykisk hälsa är grundanledningen till 
behovet av boende och boendestöd bland deltagarna är det således inte konstigt att 
35 % är missnöjda med detta. Det är däremot anmärkningsvärt att en lika stor 
andel är missnöjd med den fysiska hälsan och behöver ökade insatser på detta 
område. En förbättrad fysisk hälsa kan också bidra till en bättre psykisk hälsa. 
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L) Självkänsla  
 

Rosenberg Self-Esteem Scale. (Rosenberg, M., 1979, Conceiving the self. New 
York: Basic Books.) 
 
 

Instruktion: Nedan finner du en rad påståenden som handlar om hur du ser på 
dej själv. Ta ställning till varje påstående genom att välja ett av 
svarsalternativen längst ned på sidan och skriv den siffra i rutan som bäst 
stämmer in på dej. 
 

1. Jag känner att jag är en värdefull person, åtminstone lika  
       värdefull som andra.                                                                          [   ] 
 
2.   Jag känner att jag har många goda egenskaper.                                  [   ] 
 
3.   Som helhet känner jag mej misslyckad.                                              [   ] 
 
4.   Jag klarar av att göra saker lika bra som de flesta andra.                    [   ] 
 
5.   Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över.                         [   ] 
 
6.   Jag har en positiv inställning till mig själv.                                         [   ] 
 
7. Jag är i stort sett nöjd med mig själv.                                                  [   ] 
                                                        
8. Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv.                              [   ] 

 
9. Jag känner mig då och då värdelös.                                                    [   ]    
                                 
10. Jag känner då och då att jag inte duger någonting till.                        [   ] 

 
 
Instämmer helt       Instämmer      Instämmer inte        Instämmer inte alls  
           1                             2                         3                                        4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att förenkla redovisningen av svaren på frågorna om självkänsla har jag valt 
att dela in de tio frågorna i två grupper: ”positiva” och ”negativa”. 
 
De positiva är således: 
- Jag känner att jag är en värdefull person, åtminstone lika värdefull som andra. 
- Jag känner att jag har många goda egenskaper 
- Jag klarar av att göra saker lika bra som de flesta andra. 
- Jag har en positiv inställning till mej själv. 
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- Jag är i stort sett nöjd med mej själv. 
 
De negativa är således: 
- Som helhet känner jag mej misslyckad. 
- Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. 
- Jag önskar att jag hade mer respekt för mej själv. 
- Jag känner mej då och då helt värdelös. 
- Jag känner då och då att jag inte duger någonting till  
 
 
Tabell L1 Jag känner att jag är en värdefull person, åtminstone 
lika värdefull som andra. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 6 (24) 20 (44,4) 14 (46,7) 40 (40) 
Instämmer 9 (36) 16 (35,5) 9 (30) 34 (34) 
Instämmer inte 7 (28) 6 (13,3) 2 (6,7) 15 (15) 
Instämmer inte 
alls 

3 (12) 3 (6,7) 5 /16,7) 11 (11) 

     
Total 25 45 30 100 
 
 
Tabell L2 Jag känner att jag har många goda egenskaper. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 4 (16) 14 (31,1) 13 (43,3) 31 (31) 
Instämmer 12 (48) 24 (53,3) 7 (23,3) 43 (43) 
Instämmer inte 6 (24) 37 (15,6) 8 (26,7) 21 (21) 
Instämmer inte 
alls 

3 (12) 0 2 (6,7) 5 (5) 

     
Total 25 45 30 100 
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Tabell L3  Jag klarar av att göra saker lika bra som de flesta 
andra. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 3 (12) 9 (20) 13 (43,3) 25 (25) 
Instämmer 7 (28) 25 (55,6) 10 (33,3) 42 (42) 
Instämmer inte 9 (36) 57 (15,5) 3 (10) 19 (19) 
Instämmer inte 
alls 

6 (24) 4 (8,9) 4 (13,3) 14 (14) 

     
Total 25 45 30 100 
 
 
Tabell L4 Jag har en positiv inställning till mej själv. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 4 (16) 13 (28,9) 10 (34,5) 27 (27,3) 
Instämmer 12 (48) 18 (40) 11 (37,9) 41 (41,4) 
Instämmer inte 7 (28) 11 (24,4) 5 (17,2) 23 (23,2) 
Instämmer inte 
alls 

2 (8) 3 (6,7) 3 (10,3) 8 (8,1) 

     
Total 25 45 29 99 
 
 
Tabell L5 Jag är i stort sett nöjd med mej själv. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 4 (16) 6 (13,3) 10 (33,3) 20 (20) 
Instämmer 10 (40) 24 (53,3) 12 (40) 46 (46) 
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Instämmer inte 10 (40) 14 (31,1) 4 (13,3) 28 (28) 
Instämmer inte 
alls 

1 (4) 1 (2,2) 4 (13,3) 6 (6) 

     
Total 25 45 30 100 
 
Kommentar – Positiva aspekter av självkänslan: Resultaten från hela gruppen på 
dessa påståenden av positiv karaktär är snarlika på så sätt att minst två tredjedelar 
svarar att de instämmer alt. instämmer helt med samtliga påståenden. Av dessa är 
det påståenden om att man är en värdefull person och att man har många goda 
egenskaper som har de högsta %-satser (74 % i båda fallen). Vid en jämförelse 
mellan personerna från de olika boendeformerna visar det sig att de boende i 
kommunala bostäder med särskild service har en markant lägre andel som 
instämmer alt. instämmer helt med dessa påståenden än de som i bor i de andra 
boendeformerna. Den största skillnaden märks för påståendet ”jag klarar av att 
göra saker lika bra som andra” där endast 40 % från denna boendeform instämmer 
i motsats till drygt 75 % i de andra två boendeformerna. 
 
 
Tabell L6 Som helhet känner jag mej misslyckad. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 3 (12) 1 (2,2) 2 (6,7) 6 (6) 
Instämmer 10 (40) 14 (31,1) 6 (20) 30 (30) 
Instämmer inte 7 (28) 13 (28,9) 12 (40) 32 (32) 
Instämmer inte 
alls 

5 (20) 17 (37,8) 10 (33,3) 32 (32) 

     
Total 25 45 30 100 
 
 
Tabell L7 Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över.  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 5 (20) 3 (6,7) 2 (6,7) 10 (10) 
Instämmer 7 (28) 12 (26,7) 6 (20) 25 (25) 
Instämmer inte 9 (36) 18 (40) 9 (30) 36 (36) 

 62



Instämmer inte 
alls 

4(16) 12 (26,7) 13 (43,3) 29 (29) 

     
Total 25 45 30 100 
 
 
Tabell L8 Jag önskar att jag hade mer respekt för mej själv. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 2 (8,3) 7 (15,5) 3 (10) 12 (12,1) 
Instämmer 16 (66,7) 21 (46,7) 14 (46,7) 51 (51,5) 
Instämmer inte 2 (8,3) 9 (20) 7 (23,3) 18 (18,2) 
Instämmer inte 
alls 

4 (16,7) 8 (17,8) 6 (20) 18 (18,2) 

     
Total 24 45 30 99 
 
 
Tabell L9 Jag känner mej då och då helt värdelös. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 10 (40) 9 (20) 4 (13,3) 23 (23) 
Instämmer 5 (20) 14 (31,1) 10 (33,3) 29 (29) 
Instämmer inte 7 (28) 10 (22,2) 7 (23,3) 24 (24) 
Instämmer inte 
alls 

3 (12) 12 (26,7) 9 (30) 24 (24) 

     
Total 25 45 30 100 
 
 
Tabell L10 Jag känner då och då att jag inte duger någonting till  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Instämmer helt 7 (28) 10 (22,2) 4 (13,3) 21 (21) 
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Instämmer 7 (28) 13 (28,9) 9 (30) 29 (29) 
Instämmer inte 6 (24) 11 (24,4) 9 (30) 26 (26) 
Instämmer inte 
alls 

5 (20) 11 (24,4) 8 (26,7) 24 (24) 

     
Total 25 45 30 100 
 
Kommentar: Negativa aspekter av självkänslan: I resultaten ovan instämde två 
tredjedelar i någon grad med de positiva påståenden, man skulle således kanske 
kunna förvänta sig ett motsvarande svar, d.v.s. att lika många inte skulle instämma 
på de negativa påståendena. Ett sådant svar (att manin inte instämde) gav två 
tredjedelar när det gällde att man som helhet kände sig misslyckad och att man 
inte känner att man har mycket att vara stolt över. För övrigt visades ett mer 
varierat svarsmönster där endast en tredjedel inte önskade att man hade mer 
respekt för sig själv (och således önskade två tredjedelar att man hade mer respekt 
för sig själv). Dessutom ansåg ungefär 50 % att man då och då kände sig värdelös 
och att man då och då inte dög någonting till. Vid en jämförelse mellan 
personerna i de olika boendeformerna upprepas mönstret från frågorna av positiv 
karaktär där en större andel av boende i kommunala bostäder med särskild service 
tenderar att instämmer med dessa negativa påståenden än vad som gäller för de 
andra boendeformerna. 
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M) Sociala relationer  
 

ISSI-SR Interview Schedule for Social Interaction. (Henderson et al 1980. Psychological 
Medicine, 10: 723-734). Kort version på svenska (Undén, A.L. & Orth-Gomér,K, 1989, 
Social Science and Medicine,29: 1387-1392) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktion: Det här frågeformuläret handlar om Dina personliga förhållanden och 
om människorna i Din omgivning. Frågorna handlar både om människor som står dig 
mycket nära, om vänner och om bekanta.  
 
Totalt omfattar ISSI-SR formuläret 4 sidor med 13 grundfrågor med många 
följdfrågor. Således presenteras endast några exempel på frågorna här. 
 
Frågorna handlar om dels social interaktion och om känslomässiga relationer. I båda 
fallen ställs frågor såväl om tillgången till som om tillfredsställelsen med sådana 
former av sociala relationer. 
 
Ett exempel på frågor om tillgång till social interaktion samt svarsalternativen ges i 
fråga 1a. Exempel på frågor om tillfredsställelsen med social interaktion ges i fråga 
1b. 
 
1a) Hur många människor känner Du och har kontakt med,                Ingen [    ] 
      som har samma intresse som du? Det gäller kontakter 1-2 [    ] 
      både i arbetet och på fritiden. 3-5 [    ] 
 6-10 [    ] 
 11-15 [    ] 
   Mer än 15 [    ] 
   
1b) Tycker du att det är lagom eller skulle du vilja ha  Mindre [    ] 
      mer eller mindre av detta? Lagom  [    ] 
 Mer [    ] 
   
Annat svar:    
 

 

Ett exempel på frågor om tillgång till emotionella relationer ges i fråga 9a. Exempel 
på frågor om tillfredsställelsen med emotionella relationer ges i fråga 9c. 
 
9a) Har du någon Du kan dela Dina innersta känslor                            Nej [    ] 
      med och anförtro Dig åt?                        Ja [    ] 
   
9c) Skulle du vilja ha ytterligare någon att anförtro      Skulle föredra att 

    inte ha någon 
[    ] 

      Dig åt, skulle Du föredra att vara utan, eller är Du Nöjd  [    ] 
       
      nöjd som det är?      

   Vill ha ytterligare 
   någon 

[    ] 

   
Annat svar:    
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För att förenkla redovisningen har jag valt att fokusera på de fyra delskalor som 
ingår i formuläret, dessa bygger på de 13 frågorna samt följdfrågan som gäller 
graden av tillfredsställelse med det som efterfrågas. Följaktligen ligger fokus i 
denna redovisning på dessa aspekter: 
 

- tillgång till social interaktion 
- tillfredsställelse med social interaktion 
- tillgång till känslomässiga relationer 
- tillfredsställelse med känslomässiga relationer 

 
Dessutom har följande förenkling gjorts för redovisningen av fyra av frågorna om 
tillgång till social interaktion:  
 
Svarsalternativ:  ”Ingen” och ”1 - 2” har förts samman till 0 – 2 
                        :  ”3 – 5” och ”6 – 10” har förts samman till 3 - 10 
                        :  ”11 – 15” och ”Mer än 15” har förts samman till 11 –  
 
Tabeller M1 Tillgång till social interaktion och Tillfredsställelse 
med social interaktion  
 

– människor som har samma intresse som du,  
– människor som du träffar under en vanlig vecka,  
– vänner som kan komma hem till dig och känna sig som 

hemma,  
– släkt och vänner som du kan tala öppet med,  
– människor som du lätt kan be om saker,  
– någon du kan vända till om du är i svårigheter 

 
 
Hur många människor känner Du och har kontakt med, som har samma 
intresse som Du? Det gäller kontakter både i arbetet och på fritiden. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

0 – 2* 15 (62,5) 20 (44,4) 17 (56,7) 52 (52,5) 
3 – 10* 8 (33,3) 18 (40) 6 (20) 32 (32,3) 
11 -   * 1 (4,2) 7 (15,5) 7 (23,3) 15 (15,2) 
     
Total 24 45 30 99 
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* - se förklaring ovan på denna sida 
 
Följdfråga: Tycker Du att det är lagom eller skulle Du vilja ha mer eller 
mindre av detta? 
 
Mindre eller 
mer 

11 (45,8) 23 (51,1) 13 (44,8) 47 (48) 

Lagom 13 (54,2) 22 (48,9) 16 (55,2) 51 (52) 
     
Total 24 45 29 98 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
 
Hur många människor, som du känner, träffar Du eller samtalar Du med 
under en vanlig vecka? Räkna inte med människor du träffar tillfälligtvis 
och som Du knappast kommer att återse, t ex kunder i en affär. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

0 – 2* 11 (45,8) 15 (33,3) 7 (23,3) 33 (33,3) 
3 – 10* 8 (33,3) 25 (55,6) 14 (46,7) 47 (47,5) 
11 -   * 5 (20,8) 5 (11,1) 9 (30) 19 (19,2) 
     
Total 24 45 30 99 
* - se förklaring ovan på s. 66 
 
Följdfråga: Tycker Du att det är lagom eller vill Du ha mer eller mindre av 
sådana kontakter? 
 
Mindre eller 
mer 

10 (41,7) 17 (37,8) 11 (37,9) 38 (38,8) 

Lagom 14 (58,3) 28 (62,2) 18 (62,1) 60 (61,2) 
     
Total 24 45 29 98 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
 
Är det ungefär lagom många människor Du träffar i Ditt dagliga liv eller 
skulle Du vilja träffa fler eller färre människor? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal Boendestöd i Privat boenden Total 
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bostad med s s 
(%) 

ordinärt boende HVB-hem mm 

Mindre eller 
mer 

11 (45,8) 18 (40) 13 (46,4) 42 (43,3) 

Lagom 13 (54,2) 27 (60) 15 (53,6) 55 (56,7) 
     
Total 24 45 28 97 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Hur många vänner har Du som kan komma hem till Dig när som helst och 
känna sig som hemma? De skulle inte bry sig om, om det var ostädat eller om 
Du höll på att äta. Nära släktingar skall inte räknas med. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

0 – 2* 19 (79,2) 27 (60) 21 (70) 67 (67,7) 
3 – 10* 5 (20,8) 18 (40) 9 (30) 32 (32,3) 
11 -   * 0 0 0 0 
     
Total 24 45 30 99 

* - se förklaring ovan på s. 66 
 

Följdfråga: Tycker Du att det är lagom eller vill Du ha fler eller färre sådana 
vänner? 
 
Färre eller fler 12 (57,1) 17 (38,6) 15 (51,7) 44 (46,8) 
Lagom många 9 (42,9) 27 (61,4) 14 (48,3) 50 (53,2) 
     
Total 21 44 29 94 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Hur många finns det i Din familj och bland Dina vänner, som Du kan tala 
öppet med utan att behöva tänka för? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

0 – 2* 17 (70,8) 26 (57,8) 22 (73,3) 65 (65,7) 
3 – 10* 7 (29,2) 18 (40) 7 (23,3) 32 (32,3) 
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11 -   * 0 1 (2,2) 1 (3,3) 2 (2) 
     
Total 24 45 30 99 
* - se förklaring ovan på s. 66 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha fler eller färre sådana människor omkring 
Dig, eller är Du nöjd som det är? 
 
Färre eller fler 9 (50) 10 (28,6) 11 (55) 30 (41,1) 
Nöjd 9 (50) 25 (71,4) 9 (45) 43 (58,9) 
     
Total 18 35 20 73 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Finns det människor i Din omgivning som Du lätt kan be om saker? Till 
exempel människor som Du känner så väl att Du kan låna verktyg eller 
köksgrejer av. 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej 1 (4,2) 16 (36,4) 12 (40) 29 (29,6) 
Ja 23 (95,8) 28 (63,6) 18 (60) 69 (70,4) 
     
Total 24 44 30 98 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja att det fanns fler sådana människor eller färre, 
eller är det bra som det är? 
 
Färre eller fler 4 (17,4) 17 (44,7) 11 (39,3) 32 (36) 
Bra 19 (82,6) 21 (55,3) 17 (60,7) 57 (64) 
     
Total 23 38 28 89 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Bortsett från dem där hemma, finns det någon som Du kan vända Dig till om 
Du är i svårigheter? Någon som Du lätt kan träffa och som Du litar på och 
kan få verklig hjälp av när Du har det besvärligt? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
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 Kommunal 
bostad med s s 

(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej 6 (25) 8 (17,8) 9 (31) 23 (23,5) 
Ja 18 (75) 37 (82,2) 20 (69) 75 (76,5) 
     
Total 24 45 29 98 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha mer tillgång till sådan hjälp eller är det bra 
som det är? 
 
Mer 6 (26,1) 19 (46,3) 10 (34,5) 35 (37,6) 
Bra 17 (73,9) 22 (53,7) 19 (65,5) 58 (62,4) 
     
Total 23 41 29 93 
 
 
Kommentar – Tillgång till social interaktion: I tidigare forskning om socialt 
nätverk för personer med psykiska funktionsnedsättningar har man funnit att 
antalet personer man har tillgång till i olika avseenden är mindre än för personer 
som inte har motsvarande funktionsnedsättning. Dock har man också funnit att 
personer från målgruppen har en högre grad av tillfredsställelse med detta 
förhållandevis låga antal än vad man skulle kunna förvänta sig. Det har 
spekulerats om att det är ”kvaliteten” på dessa kontakter som är viktig snarare än 
”kvantiteten”.  
 
Drygt hälften av hela gruppen har ingen eller endast 1-2 personer som man delar 
intressen med. Knappt hälften har mellan 3 och 10 personer och en tredjedel har 
ingen eller endast 1-2 som man träffar eller samtalar med under en vanlig vecka. 
När det gäller hur många vänner som kan komma hem när som helst och känna 
sig hemma så har en två tredjedelar ingen eller endast 1-2 personer som kan göra 
det. Ungefär samma andel av hela gruppen har ingen eller endast 1-2 personer 
familjemedlemmar eller vänner som man kan tala öppet med. Drygt två 
tredjedelar har personer i sin omgivning som man lätt kan be om saker och samma 
andel har någon som man kan vända sig till om man är i svårigheter. Tillgången 
till människor i sin omgivning, som man som ovan har olika typer av träffar med 
eller behov av, är förhållandevis mindre för denna målgrupp i en jämförelse med 
gemene man. Dock är resultaten snarlika dem i en motsvarande studie som 
genomfördes av undertecknad på s.k. ”gruppboende” i slutet av 1990-talet. 
 
Vid en jämförelse mellan boendeformerna kan man se att en större andel personer 
i kommunala bostäder med särskild service har få personer man delar intressen 
med, träffar regelbundet, har vänner som kan komma hem samt få 
familjemedlemmar eller vänner som man kan prata öppet med. Däremot har en 
betydligt större andel från samma grupp personer man kunde lätt be om saker. En 
större andel av personer i privata boenden hade få personer som man lätt kunde be 
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om saker och som man kunde vända sig till om man var i svårigheter än var fallet 
för personer från de andra boendeformerna. 
 
Kommentar – Tillfredsställelse med social interaktion: Graden av tillfredsställelse 
med tillgången till social interaktion på dessa områden varierar mellan 52 % och 
68 %. Omvänt så innebär detta att mellan 32 % och 48 % är otillfredsställda på så 
sätt att man vill ha mer eller mindre av den form av social interaktion som avses i 
de olika frågorna. Det är tillgången till människor med samma intresse som man 
själv har där den största otillfredsställelsen finns (48 %). På detta och de andra 
områden finns det tydligen ett ganska stort behov av hjälp och stöd som personal 
kan bistå med.  
 
Vid en jämförelse mellan personerna i de olika boendeformerna är andelen som är 
otillfredsställda lika stor vad gäller antalet personer man delar intresse med och 
antalet man träffar regelbundet. Skillnader kan ses för de andra frågorna där en 
större andel boende i kommunala bostäder med särskild service är otillfredsställda 
vad gäller antalet personer som kan hälsa på hemma. En större andel av 
personerna i båda kollektiva boendeformerna är otillfredsställda med antalet 
personer bland släkt och vänner som man kan tala öppet med. Däremot är det en 
större andel personer i ordinärt boende som var otillfredsställda med antalet 
personer som man lätt kunde låna saker av. Man kan spekulera om detta kan bero 
på personer ur målgruppen som bor i egna lägenheter i samhället inte har 
lyckats/förmått skapa den typ av relation med sina grannar så att man skulle 
kunna knacka på och låna något till köket. 
 
Tabeller M2 Tillgång till känslomässiga relationer och 
Tillfredsställelse med känslomässiga relationer  
 

– någon som du verkligen kan få stöd av,  
– någon som står dig väldigt nära,  
– någon du kan dela känslor med när du känner dig lycklig,  
– någon du kan dela innersta känslor med och anförtro sig 

åt,  
– någon som kan hålla om dig till tröst eller stöd,  
– någon som verkligen uppskattar vad du gör för dem 

 
Finns det någon särskild person som Du känner att Du verkligen kan få stöd 
av? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej 1 (4,2) 7 (15,6) 3 (10) 11 (11,1) 
Ja 23 (95,8) 38 (84,4) 27 (90) 88 (88,9) 
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Total 24 45 30 99 
Följdfråga: Skulle Du vilja känna ytterligare någon sådan person, eller är det 
tillräckligt med honom/henne? 
 
Ytterligare 
någon el. vet ej 

12 (54,6) 22 (57,9) 16 (59,3) 50 (57,5) 

Tillräckligt 10 (45,4) 16 (42,1) 11 (40,7) 37 (42,5) 
     
Total 22 38 27 87 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Finns det någon särskild person som står Dig väldigt nära? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej eller Ej 
säker 

8 (33,3) 9 (20) 12 (41,4) 29 (29,6) 

Ja 16 (66,7) 36 (80) 17 (58,6) 69 (70,4) 
     
Total 24 45 29 98 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha fler eller färre sådana människor, eller är det 
lagom? 
 
Färre eller Fler 6 (35,3) 18 (48,8) 5 (27,8) 29 (40,3) 
Lagom 11 (64,7) 19 (51,4) 13 (72,2) 43 (59,7) 
     
Total 17 37 18 72 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Har Du någon särskild person som Du kan dela Dina känslor med när Du 
känner Dig lycklig? Någon som själv skulle känna sig lycklig bara för Du är 
det? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej  6 (28,6) 8 (17,8) 10 (33,3) 24 (25) 
Ja 15 (71,4) 37 (82,2) 20 (66,7) 72 (75) 
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Total 21 45 30 96 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha ytterligare någon sådan person, eller är det 
tillräckligt med den Du har? 
 
Ja eller Vet inte 11 (73,3) 22 (64,7) 10 (52,6) 43 (63,2) 
Tillräckligt 4 (26,7) 12 (35,3) 9 (47,4) 25 (36,8) 
     
Total 15 34 19 68 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Har Du någon Du kan dela Dina innersta känslor med och anförtro Dig åt? 
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej  10 (41,7) 18 (40,9) 10 (33,3) 38 (38,8) 
Ja 14 (58,3) 26 (59,1) 20 (66,7) 60 (61,2) 
     
Total 24 44 30 98 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha ytterligare någon att anförtro Dig åt, skulle Du 
föredra att vara utan, eller är Du nöjd som det är? 
 
Föredra ej ha 
någon el. vill ha 
ytterligare någon 

7 (50) 7 (25,9) 5 (26,3) 19 (31,7) 

Nöjd 7 (50) 20 (74,1) 14 (73,7) 41 (68,3) 
     
Total 14 27 19 60 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Händer det att någon håller om Dig till tröst eller stöd?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Nej  12 (50) 24 (53,3) 14 (46,7) 50 (50,5) 
Ja 12 (50) 21 (46,7) 16 (53,3) 49 (49,5) 
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Total 24 45 30 99 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha någon oftare höll om dig till tröst eller stöd, 
eller är det bra som det är? 
 
Vill ha mer 3 (27,3) 12 (57,1) 7 (43,8) 22 (45,8) 
Bra som det är 8 (72,7) 9 (42,9) 9 (56,2) 26 (54,2) 
     
Total 11 21 16 48 
 
  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 
Tror Du att de där hemma eller några andra verkligen uppskattar vad Du 
gör för dem?  
Antal boende för varje svarsalternativ och per boendekategori samt totalt 
(%-sats för varje svarsalternativ inom varje boendekategori och det totala anges i parentes) 
 
 Boendekategori  
 Kommunal 

bostad med s s 
(%) 

Boendestöd i 
ordinärt boende 

Privat boenden 
HVB-hem mm 

Total 

Inte tillräckligt 
eller inte alls  

6 (26,1) 15 (33,3) 10 (35,7) 31 (32,3) 

Ja 17 (73,9) 30 (66,7) 18 (64,3) 65 (67,7) 
     
Total 23 45 28 96 
 
Följdfråga: Skulle Du vilja ha att någon av dem visade mer uppskattning, 
eller mindre, eller är det bra som det är? 
 
Mindre eller mer 4 (17,4) 19 (44,2) 12 (42,9) 35 (37,2) 
Bra som det är 19 (82,6) 24 (55,8) 16 (57,1) 59 (62,8) 
     
Total 23 43 28 94 
 
 
Kommentar – Tillgång till känslomässiga relationer: De sex frågorna som ingår i 
denna delskala innehåller olika typer av känslomässiga relationer som alla 
människor har behov av i sina liv. I enkäten (frågorna 6-11) frågas först efter 
tillgång till människor man kan få stöd av, en relation som är viktig men samtidigt 
inte så ”krävande” och ej heller så svårt att etablera. ”Svårighetsgraden” i de 
känslomässiga relationer i frågorna ökas till att inkludera: personer som står dig 
nära, personer man kan dela känslor med, personer man kan anförtro sig åt, 
personer som kan hålla om till tröst eller stöd och avslutningsvis finns personer 
som verkligen uppskattar vad man gör för dem. 
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En god tillgång till personer som kan ge dessa former av hjälp och stöd i en social 
relation är viktiga komponenter för att stärka den psykiska hälsan hos människor. 
I de tidigare kommentarer från resultaten har fokus lagts på områden där man 
saknar tillgång. I detta fall väljer jag att åskådliggöra resultaten från dessa frågor i 
ytterligare en tabell som speglar svaren från såväl hela gruppen som de olika 
boendeformerna. 
 
Tabell – tillgång till känslomässiga relationer 
(%-sats vad gäller tillgång  för varje fråga inom varje boendekategori och hela gruppen) 
 
 Får stöd 

av 
Står dig 

nära 
Dela 

känslor 
med 

Anförtro 
sig åt 

Håller 
om till 

tröst/stöd 

Uppskattar 
vad du gör

Komm. 
bostad 
med s.s. 

96 67 71 58 50 74 

Ordinärt 
Boende 

84 80 82 59 47 67 

Privata  
Boenden 
 

90 59 67 67 57 64 

       
Hela 
gruppen 

89 70 75 61 50 67 

 
En god tillgång till personer man får stöd av finns för många i studien. Tillgången 
minskar gradvis för de olika former av känslomässig relation där 61 % av hela 
gruppen har någon man kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt och 
endast 50 % anser sig ha någon som kan hålla om dem till tröst eller stöd. 
 
Kommentar – Tillfredsställelse med känslomässiga relationer: Graden av 
tillfredsställelse med tillgången till känslomässiga relationer varierar mellan 37 % 
och 68 %. På två frågor: att ha tillgång till människor man kan ha stöd av samt 
människor man dela känslor med är tillfredsställelsegraden under 50 %. Den 
förstnämnda är kanske lite anmärkningsvärt då 89 % av hela gruppen angav att 
man hade personer man kan få stöd av men så många som mer än hälften ändå 
svarade att det inte var tillräckligt. Detta område att ge stöd är en av personalens 
huvuduppgifter på de olika boendeformerna och graden av tillfredsställelsen 
borde vara högre. Det kan också vara så att de boende önskar stöd av människor 
utanför vård- och stödsystemet, t ex släkt och vänner.  
 
Vid en jämförelse mellan personerna i de olika boendeformerna var det en lika 
stor andel från alla tre boendeformerna som är otillfredsställda med antalet 
människor man kunde få stöd av. Ovanstående resonemang om denna fråga gäller 
således samtliga boendeformer. Några skillnader kunde skönjas för personer i 
ordinärt boende där en större andel var otillfredsställd med tillgången till personer 
som stod sig nära och som kunde hålla om dem till tröst eller stöd än för de övriga 
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grupperna. På frågan om tillgången till människor som verkligen uppskattade vad 
man gjorde för dem fanns en större del av såväl personer i ordinärt boende som i 
de privata boendena. En större andel av boende i kommunala bostäder med 
särskild service var otillfredsställd med tillgången till människor man kunde dela 
känslor med och anförtro sig åt i jämförelse med de andra. 
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