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Efter den svenska psykiatrireformen 1995 har i 
huvudsak två samhällsbaserade boendeinsatser 
utvecklats för att ersätta långa vårdtider inom den 
psykiatriska slutenvården: bostad med särskild 
service och boendestöd i ordinär bostad. Målet 
med dessa stödinsatser är att personer med psykisk 
funktionsnedsättning skall kunna leva och bo så likt 
andra människor som möjligt, i en fullvärdig bostad 
som inte har institutionell prägel och som är den 

enskildes privata och permanenta hem. Tjugo år efter psykiatrireformen 
har utvecklingen av de samhällsbaserade boendeinsatserna i huvudsak 
följts upp med forskning som har utgått från ett utifrånperspektiv. I 
denna avhandling utforskas boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning ur de boendes perspektiv.

Rosita Brolin är legitimerad sjuksköterska sedan 1977. Intresset för 
att skapa förutsättningar för att alla människor skall ha likvärdiga 
möjligheter att leva och verka i vårt samhälle har följt henne sedan 
barndomen och detta intresse har utvecklats alltmer under livets gång. 
Under sin vidareutbildning till lärare inom vård och omsorg fokuserade 
hon på vad lärare kan göra för de elever som anses vara i behov av särskilt 
stöd. Intresset ledde vidare till magisterstudier i handikappvetenskap 
med specialpedagogisk inriktning och 2012 påbörjade hon forskar
utbildningen i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.
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Abstract 
Brolin, Rosita (2016). ”Jag kan öppna fönstret när jag vill” – boendesituationen för 
personer med psykisk funktionsnedsättning (“I can open the window when I want” – 
housing situation for people with psychiatric disabilities), Linnaeus University 
Dissertation No 259/2016, ISBN: 978-91-88357-29-8. Written in Swedish with 
a summary in English. 

 
Aim: The overall aim of this thesis was to explore and develop knowledge about 
the housing situation for people with psychiatric disabilities, based on the 
residents’ perspectives. 
 
Methods: Three studies are based on a new Swedish questionnaire (SHPD) 
containing preconceived questions (Studies I-II) and two open-ended questions 
(Study III), while two studies are theory-generating (Studies IV-V). I – the 
psychometric properties of SHPD (ICC, descriptive statistics, factor analysis); II – 
the degree and predictors of housing satisfaction (descriptive statistics, logistical 
regression analysis); III – the best and worst in housing situation (qualitative 
content analysis); IV-V – Classic grounded theories about people with psychiatric 
disabilities, living in supported housing (IV) and  in ordinary housing with 
housing support (V). 
 
Results: The results show good psychometric properties for SHPD, a generally 
high degree of housing satisfaction, and reveal security, privacy and choice as 
important predictors for satisfaction. Life in supported housing is shown to be 
characterized by constant togetherness, limited self-determination and violated 
integrity. Being deprived of self-determination emerged as the main concern for 
residents, who handle this through striving for meaning. Life in ordinary housing 
with housing support is shown to be characterized by independence, self-
determination, loneliness, and sometimes lack of support. The impossible mission 
in everyday life emerged as the main concern for residents, who deal with this 
concern through mastering everyday life. The housing support staff are important 
facilitators in the process of mastering everyday life, and the continuity of housing 
support is a prerequisite for the process to succeed. 
 
Conclusions: The thesis contributes knowledge about the housing situation for 
people with psychiatric disabilities. The thesis raises awareness of a need for 
changes in housing support services towards housing forms and support that 
strengthen the residents’ integrity and autonomy. The individuals’ experiences 
need to be considered in planning and performance of housing support services, 
and security, privacy, choice, social support and continuity in housing support 
need to be prioritized. 
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Det finns bara ett ställe som är hemma 

Och det är där en människa känner sig helt trygg 
 

Peter Egge 
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I mitt arbete som sjuksköterska, men också privat, har jag träffat och lärt 
känna många personer med olika former av fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Redan under mina första år i grundskolan lade jag 
märke till och funderade över att förutsättningarna i skolan inte verkade 
fungera lika bra för alla barn. Ända sedan dess har jag drivits av en önskan om 
att kunna skapa förutsättningar för att alla människor skall ha likvärdiga 
möjligheter att leva och verka i vårt samhälle. Under min vidareutbildning till 
lärare inom vård och omsorg fokuserade jag mycket på vad jag som lärare 
kunde göra för de elever som ansågs vara i behov av särskilt stöd. Inför min 
kandidatuppsats intervjuade jag ungdomar med psykisk funktionsnedsättning 
om hur de hade upplevt sin skoltid. Mitt intresse ledde mig vidare till studier i 
handikappvetenskap med specialpedagogisk inriktning och mitt 
examensarbete på magisternivå utgjordes av en studie kring arbetet med att 
försöka skapa en skola som passar för alla elever. Under mitt arbete med 
studien blev det mer och mer klart för mig att en av de stora och svåra 
utmaningarna för dagens skola är att anpassa sig till de elever som har olika 
former av psykisk funktionsnedsättning. Resultatet väckte tankar hos mig 
kring hur samhället i stort är konstruerat, vilka förutsättningar som finns, och 
hur livssituationen kan se ut för samhällsmedborgare som har en psykisk 
funktionsnedsättning. När möjligheten något år senare öppnades för mig att 
som doktorand i vårdvetenskap studera boendesituationen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, stämde fokus väl in med mina tidigare 
reflektioner. 

Jag har ingen personlig erfarenhet av hur det kan vara att bo i någon av de 
boendeformer och med det boendestöd som erbjuds personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Jag har inte heller någon erfarenhet av att arbeta inom 
boendestödsverksamhet. Jag var således novis inom området boende och 
boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning när jag, som 
nybliven och nyfiken doktorand, begav mig ut på forskningsfältet. Under 
arbetet med föreliggande avhandling har ett stort antal personer ur målgruppen 
gett mig en inblick i hur det kan vara att bo och leva i de boendeformer och 
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med det boendestöd som erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Mina tidigare reflektioner har utvecklats under forskningsprocessens gång och 
nya frågor har väckts. Dessa nya frågor har fått vara vägledande för det 
fortsatta forskningsarbetet. 

I avhandlingens fem delstudier har jag, med hjälp av olika 
forskningsmetoder, studerat boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Genom hela forskningsprocessen har jag vänt mig direkt 
till personer ur målgruppen för att få ta del av deras erfarenheter av sin 
boendesituation. Min förhoppning är att avhandlingen skall bidra till en ökad 
kunskap om och förståelse för målgruppens boende- och livssituation, samt att 
denna ökade kunskap och förståelse kan komma att fungera som en 
utgångspunkt för framtida kvalitetsutveckling av boendelösningar och 
boendestödsverksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
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Personer med psykisk funktionsnedsättning har beskrivits som en sårbar grupp 
(de Heer-Wunderink m. fl., 2012; Lindgren, Sundbaum, Eriksson, & 
Graneheim, 2014) och personer ur denna målgrupp har gett uttryck för att de 
ofta blir betraktade som mindre kompetenta (Lundberg, Lundqvist, Hansson, 
Wentz, & Sivberg, 2013) samt att deras röster inte blir hörda när det gäller 
vilka vård- och stödbehov de har (Lilja & Hellzén, 2008; Lundberg m. fl., 
2013). I syfte att förbättra deras vård- och livssituation har samhällsbaserade 
boendeformer utvecklats, såväl nationellt som internationellt, och ersatt 
långvariga vistelser inom den psykiatriska slutenvården. I Sverige finns i 
huvudsak två nivåer av boendeinsatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, dels bostad med särskild service, dels boendestöd i 
ordinär bostad (Brunt, 2014). Dessa boendeinsatser når omkring 26 000 
personer (Socialstyrelsen, 2011a). 

Föreliggande avhandling fokuserar på personer med psykisk 
funktionsnedsättning och deras boendesituation. Under forskningsprocessens 
gång blev det dock mer och mer tydligt att det inte är möjligt att studera 
människors boendesituation som en isolerad företeelse, eftersom det är 
komplicerat att skilja boendesituationen från livssituationen. I 
avhandlingstexten används därför begreppen  och  parallellt med 
varandra

 
Avhandlingen bygger på fem delstudier varav de första tre har sitt 

huvudsakliga fokus på hur det är att bo, medan delstudie fyra och fem 
fokuserar på hur det är att bo och leva, i de boendeformer och med det 
boendestöd som svenska kommuner erbjuder personer med psykisk 
funktionsnedsättning. I samtliga delstudier har kunskap sökts ur de boendes 
perspektiv, med hjälp av enkätfrågor med förutbestämda svarsalternativ 
(delstudie I-II), öppna enkätfrågor (delstudie III), samt intervjuer (delstudie 
IV-V). 
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Avhandlingens kontext utgörs av samhällsbaserade boendeformer för personer 
med psykisk funktionsnedsättning, med stödinsatser på två olika nivåer. De 
aktuella boendeformerna och stödinsatserna har utvecklats för att ersätta 
långvarig institutionsvård. 

Från institutionsvård till samhällsbaserad vård och 
stöd  från patient till boende 
Från mitten av 1800-talet fram till omkring 1960 var mentalsjukhusen den 
vanligaste miljön, såväl nationellt som internationellt, för behandling av 
patienter med psykiska sjukdomar och vårdtiderna var för många patienter 
livslånga (Brunt, 2014). Mentalsjukhusen var ofta placerade i ett inhägnat 
parkområde långt utanför städernas centrum (ibid.). Isoleringen från 
omgivande samhälle förstärktes av att sjukhusen i stort sett var 
självförsörjande med odlingar, djurhållning, verkstäder och egen kyrkogård 
(Grunewald, 2000). Livet på mentalsjukhusen karaktäriserades av rutiner, 
uniformitet, brist på frihet, minimal privat boendeyta (Forsberg & Starrin, 
1993) och näst intill total kontroll över individen (Andersson, 2005; Goffman, 
1961). 

Uppmärksammandet av de negativa aspekterna av livet på institution 
(Goffman, 1961) var inledningen till en ideologisk debatt om den psykiatriska 
slutenvården. I samband med denna debatt växte en antipsykiatrisk rörelse 
fram. En av förgrundsfigurerna i denna rörelse var psykiatrikern Ronald 
Laing, som tillsammans med kollegor på försök startade ett projekt, 
Philadelphia Association, där terapeuter och patienter bodde tillsammans 
(Laing, 1960, 1961; Philadelphia Association). Senare utvecklades alltfler 
liknande verksamheter, vilka kom att kallas terapeutiska samhällen. I ett 
terapeutiskt samhälle används den fysiska och sociala miljön i vardagen för att 
främja en positiv utveckling hos individen genom dagliga aktiviteter 
tillsammans med personal och andra boende (Clark, 1974). 
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Debatten om den psykiatriska slutenvården, utvecklingen av terapeutiska 
samhällen (Clark, 1974) och introduktionen av antipsykotiska läkemedel 
(Jones, 1972) utgjorde en grund för avvecklingen av mentalsjukhusen. Det 
fanns även en förhoppning om att avvecklingen av dessa personaltäta och 
kostsamma sjukhus i förlängningen skulle innebära ekonomiska besparingar 
(Scull, 1984). 

Under perioden från 1960-talet fram till början av 1990-talet vidtogs, i 
USA och flera europeiska länder, åtgärder för att skapa boendeformer utanför 
de traditionella mentalsjukhusen (Brunt, 2014). En mängd olika skyddade 
kollektiva boendemiljöer, med terapeutisk inriktning och psykiatriskt utbildad 
personal, etablerades (ibid.). Dessa boendeformer arrangerades vanligtvis i en 
boendekedjemodell, där en boende som uppnått en viss funktionsnivå flyttades 
vidare till en mindre strukturerad boendemiljö (Middelboe, 1995). Syftet med 
denna boendekedjemodell var att stödja de boende till att successivt uppnå en 
högre funktionsnivå och en högre grad av självständighet (ibid.). 
Boendemodellen kritiserades starkt, dels för att den orsakade påfrestande 
överflyttningar (Carling & Ridgway, 1989), dels för att den saknade ett 
rehabiliteringsperspektiv (Carling, 1990). Vidare kritiserades modellen för att 
vara kvasiinstitutionell (Carling, 1993), alltför restriktiv (Fields, 1990) och för 
att den inte erbjöd något bredare utbud av boendemöjligheter (Ridgway & 
Zipple, 1990). Kritiken ledde till att den behandlingsinriktade 
boendekedjemodellen successivt övergavs. Istället utvecklades en 
boendestödsmodell där satsningen låg på småskaliga och, för den enskilde 
individen, permanenta boendelösningar med brukarinflytande och ett bredare 
utbud av stöd för de boende (Carling, 1990, 1993). 

I Sverige lanserades normaliseringsprincipen (Nirje, 1970), vars 
ursprungliga målsättning var att personer med utvecklingsstörning skulle 
kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Denna princip kom även att få 
betydelse för utvecklingen av vård- och omsorgsinsatser riktade till personer 
med andra funktionsnedsättningar, såväl fysiska som psykiska. Den svenska 
avinstitutionaliseringen inleddes med en rad statliga utredningar under 1970-
talet (Socialstyrelsen, 1970, 1973, 1978), och i början av 1980-talet påbörjades 
avvecklingen av slutenvårdsplatser på mentalsjukhus (Markström, 2014). År 
1976 var antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin ca 35 000. Nio år senare, 
1985, hade antalet vårdplatser minskat till 21 000 och reduceringen av 
vårdplatser pågick alltjämt (ibid.). År 1990 fick Psykiatriutredningen till 
uppgift att överväga och föreslå åtgärder avseende ansvarsfördelning och 

livssituation samt öka deras möjligheter till delaktighet och gemenskap 
(Kommittédirektiv, 1990:71). Utredningens slutbetänkande (SOU 1992:73) 
ledde fram till en regeringsproposition (1993/94: 218) vilken i sin tur ledde till 
att psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995. Sedan dess har antalet 
slutenvårdsplatser inom psykiatrin ytterligare minskat och ersatts av 
samhällsbaserade boendeinsatser. År 1995 var antalet slutenvårdsplatser drygt 
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8000 (Socialstyrelsen, 1998) och år 2014 hade antalet slutenvårdsplatser 
minskat till ca 4350 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

 I det svenska reformeringsarbetet har förtydligandet av ansvaret mellan 
landsting och kommuner varit ett nyckeltema (Markström, 2014) och 
ambitionen har varit att avmedikalisera psykiatrin genom att lägga ansvaret för 
sociala insatser på kommunal socialtjänst (Lindqvist, Markström, & 
Rosenberg, 2010). Således ansvarar landstingen för psykiatrisk behandling 
medan kommunerna ansvarar för sociala insatser som t ex boende och 
sysselsättning, med målet att minska konsekvenserna av långvariga psykiska 
störningar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Boendestöd och 
boende i bostad med särskild service är frivilliga stödinsatser som kan sökas 
och beviljas med stöd av Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) eller Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Sedan år 2008 
förekommer dock även nämnda boendeinsatser inom öppen psykiatrisk 
tvångsvård (Regeringens proposition 2007/08:70; Svensk författningssamling, 
2008:415, 2008:416) och regleras då i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT 
(1991:1128) och Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (1991:1129). 

Sammanfattningsvis har vårdens förändring från institutionsvård till 
samhällsbaserad vård inneburit en förändring av huvudmannaskapet, en 
utvidgad arena för vård- och stödinsatser, samt en utvidgning av fokus från 
behandling av psykisk sjukdom till att även omfatta stödinsatser för att minska 
konsekvenserna av psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. I 
denna förändringsprocess har nya begrepp tillkommit. Insatserna i de 
samhällsbaserade boendeformerna för avhandlingens målgrupp benämns med 

- och 
serviceinsatser. 

Psykisk funktionsnedsättning 
Det svenska begreppet psykisk , används sedan år 2007 
för att beskriva en nedsättning av psykisk funktionsförmåga (Nationell 
psykiatrisamordning, 2006; Socialstyrelsens Termbank). Begreppet och dess 
definition har sin utgångspunkt i Världshälsoorganisationens klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (WHO, 2001). Under 1990-talet 
och fram till år 2007 psykiskt funktionshinde  för att 
beskriva en nedsättning av psykisk funktionsförmåga. Den nuvarande 
definitionen av funktionshinder  innebär dock att ett sådant alltid uppstår i 
interaktionen med omgivningen och begreppet skall därför uteslutande 
användas för att beskriva begränsningar som uppstår i relation mellan en 
person med funktionsnedsättning och brister i omgivningen (Socialstyrelsens 
Termbank; Socialstyrelsen, 2012). 
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Terminologin som använts för att beskriva personer med psykisk 
funktionsnedsättning har varierat över tid och begreppen, som har sitt 
ursprung i tidigare lagstiftning och språkbruk, förekommer fortfarande i vissa 
sammanhang. Exempelvis återfinns be  i Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Andra begrepp som 
förekommit är till exempel  eller med 

 (Sandlund, 2014), varav det senare fortfarande 
existerar som juridisk term i lagtexter (LPT, 1991:1128; LRV, 1991:1129). De 
två senast nämnda begreppen hade sin utgångspunkt i psykiatriska diagnoser 
som indikerade att personen behövde psykiatrisk vård. B

 däremot, har sin utgångspunkt i att en person som har 
en psykisk funktionsnedsättning har ett behov av stödinsatser på grund av 
svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden (Nationell 
psykiatrisamordning, 2006; Socialstyrelsen, 2012). Exempel på viktiga 
livsområden är boende, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap och 
fritid (Nationell psykiatrisamordning, 2006). En persons psykiska 
funktionsnedsättning kan vara relaterad till psykisk sjukdom, upplevd psykisk 
ohälsa, behov av psykiatrisk vård eller behandling kontinuerligt eller i 
perioder. En psykisk funktionsnedsättning betyder dock inte per definition att 
det förhåller sig på det sättet. 

Att leva med psykisk funktionsnedsättning 
Att leva med psykisk funktionsnedsättning kan innebära betydande 
konsekvenser i det dagliga livet när det gäller såväl funktion som aktivitet och 
delaktighet (WHO, 2001). Begränsningar i förmågor när det gäller till 
exempel uppmärksamhet, minne, språkliga funktioner, egenvård och social 
interaktion kan göra dagliga rutiner och sysslor till svåra och ibland 
övermäktiga uppgifter. Detta har synliggjorts i tidigare studier om personer 
med exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Ahlström & Wentz, 
2014), eller psykossjukdom (Geanellos, 2005). Omgivningens resurser, 
begränsningar och krav har stor betydelse för individens möjligheter att leva 
ett självständigt och aktivt liv (Nordström, Skärsäter, Björkman, & Wijk, 
2009; WHO, 2001). 

I den svenska Psykiatriutredningen konstateras att personer med psykisk 
funktionsnedsättning har väsentligt sämre levnadsvillkor än befolkningen i 
övrigt när det gäller arbete, sysselsättning, ekonomi, boendeförhållanden och 
socialt nätverk (SOU 2006:100). Personer med psykisk funktionsnedsättning 
har beskrivit att de upplever ensamhet och svårigheter med sociala relationer 
(Erdner, Nyström, Severinsson, & Lützén, 2002; Nyström, Dahlberg, & 
Segesten, 2002), stigmatisering (Lasalvia m. fl., 2013; Lundberg, Hansson, 
Wentz, & Björkman, 2009; Thornicroft, Brohan, Rose, Sartorius, & Leese, 
2009) och försämrad livskvalitet (Eack & Newhill, 2007; Hansson, 2002; 
Huppert, Weiss, Lim, Pratt, & Smith, 2001; Nørholm & Bech, 2006). Ett stort 
socialt nätverk har visat sig vara relaterat till upplevelser av en bättre 
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livskvalitet (Lam & Rosenheck, 2000). Även ett litet socialt nätverk kan bidra 
till en bättre livskvalitet, under förutsättning att relationerna i nätverket 
upplevs som goda (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001), medan negativa och 
stigmatiserande sociala kontakter har en ogynnsam inverkan på livskvaliteten 
(Yanos, Rosenfeld, & Horowitz, 2001). 

Vidare har forskning visat att personer med psykisk funktionsnedsättning 
är understimulerade i sin vardag (Bejerholm, 2010; Shimitras, Fossey, & 
Harvey, 2003). Majoriteten av de aktiviteter som utförs har visat sig vara 
stillsamma och passiva, såsom att sitta eller ligga, med avbrott för att röka, 
dricka kaffe och äta mat, det vill säga aktiviteter som initieras på grund av 
omedelbara behov, samt i viss utsträckning även med avbrott för att ta del av 
massmedia (Bejerholm & Eklund, 2004). Livsstilsrelaterade somatiska 
sjukdomar är vanligt förekommande bland personer med psykisk 
funktionsnedsättning och vid en jämförelse med befolkningen i sin helhet har 
en ökad dödlighet, till följd av livsstilssjukdomar och suicid, påvisats (Casey, 
Rodriguez, Northcott, Vickar, & Shihabuddin, 2011). 

De behov av vård och stödinsatser som har identifierats hos personer med 
psykisk funktionsnedsättning är bland annat kopplade till dagliga aktiviteter, 
sociala relationer, information, fysisk hälsa, mat, skötsel av hemmet och 
personlig ekonomi (Kulhara m. fl., 2010; Middelboe m. fl., 2001; Ochoa m. 
fl., 2003; Ochoa m. fl., 2005; Zahid & Ohaeri, 2013). 

Boendeformer och boendestöd i Sverige 
Efter den svenska psykiatrireformen 1995 utvecklades i huvudsak två 
samhällsbaserade boendeformer med boendestöd på två olika nivåer (Brunt, 

personalbemanning. Den andra nivån innebär ett boende i egen bostad med 
boendestöd en eller flera gånger i veckan. I avhandlingen benämns denna nivå 

 
Det stöd som de boende erhåller har samma karaktär och innehåll i båda 

boendeformerna, även om inramningen och den personalbemannade 
strukturen skiljer sig åt. Målet med stödinsatserna är att personer med psykisk 
funktionsnedsättning skall ha möjlighet att leva och bo så likt andra människor 
som möjligt vilket, enligt Socialstyrelsen (2010), innebär ett boende i en 
fullvärdig bostad som inte har institutionell prägel och som är den enskildes 
privata och permanenta hem. 

Bostad med särskild service 
En bostad med särskild service är en kollektiv boendeform där de boende har 
tillgång till personal under kontorstid eller dygnet runt, beroende på de 
boendes behov. År 2010 bodde omkring 9 300 personer med psykisk 
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funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, i kommunal eller privat 
regi (Socialstyrelsen, 2011a). Den fysiska miljön i och omkring dessa bostäder 
varierar (Johansson & Brunt, 2012). Bostaden kan bestå av en stor byggnad 
där de boende har egna privata sovrum, men delar övriga utrymmen med 
medboende och personal. Exempel på sådana gemensamma utrymmen är 
badrum, kök och TV-rum. En bostad med särskild service kan också bestå av 
flera lägenheter i ett trapphus eller i radhuslängor, där en lägenhet fungerar 
som personalrum, de boende har egna privata lägenheter, och tillgång till 
gemensamma aktivitetslokaler. Bostäderna kan vara byggda för ändamålet 
eller inrymda i lokaler som ursprungligen byggts för andra ändamål (ibid.). 

Ordinär bostad med boendestöd 
 en privat 

bostad, utan personalbemanning. Bostaden kan vara en lägenhet eller ett hus 
som den boende antingen hyr eller äger. Personer som bor i ordinär bostad och 
som, till följd av psykisk funktionsnedsättning, har behov av stöd i vardagen 
kan beviljas boendestöd en eller flera gånger i veckan beroende på behovsnivå 
(Socialstyrelsen, 2010). År 2010 fick cirka 16 700 personer ur målgruppen 
boendestöd i ordinär bostad (Socialstyrelsen, 2011a). 

Boendestöd 

Boendestöd kan beskrivas som en praktisk och social insats för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, med syftet att underlätta för den enskilde att 
hantera sin vardag (Socialstyrelsen, 2010). Insatserna är inte begränsade till 
hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför bostaden. Exempelvis kan 
stöd erhållas för att: öka motivationen för och förmågan att ta ett större ansvar 
för sin situation och sitt hem; skapa och bibehålla vardagsrutiner; motverka 
isolering och främja delaktighet i aktiviteter utanför hemmet; träffa släkt och 
vänner samt att stärka det egna sociala nätverket. Centralt i boendestödet är att 
den boende och boendestödjaren gör aktiviteter tillsammans. Boendestödet 
grundas således på tre delmoment: innehållet  stöd i vardagen; arenan  både 
i och utanför bostaden; relationsaspekten  den boende och boendestödjaren 
tillsammans (ibid.). 

Boendestöd är numera en väl etablerad stödinsats som utförs i bostaden, på 
många olika arenor i samhället och i många olika sammanhang, vilket innebär 
krav på kunskap hos boendestödjaren om de flesta aspekter av en människas 
liv (Socialstyrelsen, 2010). Stödinsatsens innehåll varierar, dels beroende på 
arenan för insatsen, dels som en följd av individuella behov, vilket medför att 
flera olika yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, undersköterskor, 
mentalskötare, arbetsterapeuter, fritidspedagoger, socialpedagoger, 
socionomer och beteendevetare arbetar med boendestödsinsatser för 
målgruppen (ibid.). 
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Boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
I en systematisk kartläggning av internationell forskning om boendeformer 
och boendeinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, 

mångfald av boendelösningar och boendeformer (Socialstyrelsen, 2009a). 
Samhällsbaserade boendeformer som motsvarar bostäder med särskild service 
i en svensk kontext kan graderas i upp till sju olika nivåer internationellt. De 
olika nivåerna kan gälla exempelvis personalbemanning, restriktioner, 
organisation, och strukturerade program (ibid.). Forskning om 
boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning kompliceras 
således av såväl begreppsmässiga som praktiska problem när det gäller såväl 
litteratursökning som internationella jämförelser. 

Internationell forskning 
Internationellt har tidigare forskning om boendesituationen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning främst fokuserat på förändringen från 
institutionsboende till samhällsbaserade boendelösningar (Borge, Martinsen, 
Ruud, Watne, & Friis, 1999; Hoffmann, Isermann, Kaiser, & Priebe, 2000; 
Leff, 1997; Leff & Trieman, 2000; Leff, Trieman, & Gooch, 1996; 
& Leff, 1993; Shepherd & Murray, 2001). Studierna visar att tillfredsställelse 
med boendesituationen i samhällsbaserade bostäder är nära kopplat till bland 
annat den fysiska miljön, graden av individualisering, valmöjligheter när det 
gäller vem man skall dela rum med, möjligheter till avskildhet, samt mängden 
regler och bestämmelser. I ett antal studier, huvudsakligen baserade på 
kvantitativ data, har personer med psykisk funktionsnedsättning rapporterat en 
moderat till hög tillfredsställelse med boendesituationen (Elliott, Taylor, & 
Kearns, 1990; Hanrahan, Luchins, Savage, & Goldman, 2001; Tsemberis, 
Rogers, Rodis, Dushuttle, & Skryha, 2003). 

Vidare har forskning synliggjort att personer med psykisk 
funktionsnedsättning föredrar att bo i en egen bostad framför att bo i bostäder 
som ordnats av samhällets vård- och stödsystem (Harvey, Killackey, Groves, 
& Herrman, 2012; Nelson, Hall, & Forchuk, 2003; Petersen, Hounsgaard, 
Borg, & Nielsen, 2012; Tanzman, 1993; Tsai, Bond, Salyers, Godfrey, & 
Davis, 2010), samt att de föredrar att bo ensamma eller med en partner, 
framför att bo tillsammans med andra som har en psykisk 
funktionsnedsättning (Newman, 2001; Warren & Bell, 2000). I en annan 
studie redovisas att parallellt med önskemål om avskildhet finns en önskan om 
gemenskap (Walker & Seasons, 2002). Personer med psykisk 
funktionsnedsättning har uttryckt önskemål om tillgänglig personal dygnet 
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runt, samt att de vill ha hjälp och stöd för att klara av sin privata ekonomi, 
medicinering, och hushållssysslor (Tanzman, 1993). Utöver dessa specifika 
önskemål har forskning visat att personer ur målgruppen värdesätter en 
boendeform som tillfredsställer behoven av avskildhet, mat och ett tak över 
huvudet, utan att vara alltför betungande för ekonomin (Owen m. fl.,1996). 
Dessa grundläggande behov skiljer sig inte från behoven hos andra 
medborgare i samhället (Carling & Curtis, 1997), men personer med psykisk 
funktionsnedsättning har visat sig tolerera sämre villkor på grund av 
tacksamhet (Walker & Seasons, 2002) och tidigare negativa erfarenheter av 
sluten psykiatrisk vård (Elliott m. fl., 1990). 

Prediktorer för individuell boendetillfredsställelse har beskrivits som en 
komplex blandning av faktorer hos individen själv, omgivningsfaktorer och 
olika dimensioner av situationen (Elliott m. fl., 1990). Valmöjligheter, 
trygghet, säkerhet, avskildhet, närhet till det man behöver (Tsemberis m. fl., 
2003), samt möjligheten att ha kontroll över boendet och det stöd man kan få 
(Nelson, Sylvestre, Aubry, George, & Trainor, 2007), har visat sig ha ett 
tydligt samband med boendetillfredsställelse. 

Att bo i en bostad med särskild service, med tillgång till personal dagtid 
eller dygnet runt, kan upplevas som tryggt och säkert (Harvey m. fl., 2012; 
Roos, Bjerkeset, Søndenaa, Antonsen, & Steinsbekk, 2016). Boendeformen 
ger dessutom dagliga möjligheter att umgås med andra. Å andra sidan kan den 
ständiga närvaron av medboende och personal upplevas som en påtvingad 
gemenskap med begränsade möjligheter till avskildhet och integritet (Harvey 
m. fl., 2012), samt otrygghet i samband med konflikter mellan de boende 
(Roos m. fl., 2016). 

I ett angränsande forskningsområde som fokuserar på psykisk ohälsa och 
missbruk har relationen mellan psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet 
studerats (Fischer & Breakey, 1991; Levine & Huebner, 1991; Tsemberis & 

 
minska de negativa konsekvenser som hemlöshet medför för personer med 
psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2011b; Tsemberis, 2010; Tsemberis & 
Eisenberg, 2000). Modellens mål är att nå och erbjuda hemlösa personer med 
psykisk sjukdom, ofta med samsjuklighet i form av beroende eller missbruk, 
en långsiktig boendelösning utan krav på att personen först har genomgått 
psykiatrisk behandling eller visat nykterhet och drogfrihet. Personen erbjuds 
även behandling och stöd, men kan välja att tacka nej till detta och ändå få 
behålla bostaden (Socialstyrelsen, 2011b; Tsemberis, 2010). 

De begreppsmässiga problemen, med en terminologi som varierar från 
nation till nation (Socialstyrelsen, 2009a), har medfört svårigheter att 
kartlägga tidigare forskning om hur personer ur målgruppen upplever sin 
boendesituation. Det har varit särskilt svårt att finna forskning som fokuserar 
på hur personer med psykisk funktionsnedsättning, som bor i ordinär bostad, 
upplever det boendestöd de erhåller. Under litteraturgenomgången återfanns 
en studie med fokus på tillfredsställelse med boendestöd (Middelboe, 
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Mackeprang, Thalsgaard, & Christiansen, 1998). Resultatet, som visar en 
moderat till hög grad av tillfredsställelse med boendestöd, baseras dock på 
utsagor från boende i såväl ordinär bostad som i bostad med särskild service 
(ibid.), vilket medför svårigheter att urskilja ett resultat som är specifikt för de 
boende i ordinär bostad. 

Mot bakgrund av den varierande terminologin, och svårigheten att finna 
tidigare och aktuell internationell forskning inom området, finns det ett behov 
av forskning om målgruppens boendesituation ur de boendes perspektiv. 

Nationell forskning 
Inom ramen för ett forskningsprojekt, Boendeprojektet (Socialstyrelsen, 
2009b), på uppdrag av kansliet för Nationell Psykiatrisamordning, har 22 
delstudier genomförts inom området boende och boendestöd för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. I flera av dessa studier fokuseras vård-
/stödrelationen, men i huvudsak ur personalens perspektiv. I två delstudier 
synliggörs såväl likheter som skillnader mellan personalens och de boendes 
perspektiv på vilka vårdande och stödjande handlingar som är viktiga och 
vanligast förekommande (Rask, 2007a, 2008). I en annan delstudie fokuseras 
vård-/stödrelationen ur de boendes perspektiv (Rask, 2007b). Känslan av 
gemenskap med boendestödspersonalen, egenskaper hos personalen, effekter 
av personalens bemötande, stöd med praktiska saker, samt att känslan av 
struktur ger trygghet, framstår som angelägna faktorer för de boende (ibid.). 

Ett boende i bostad med särskild service har visat sig kunna bidra till 
känslor av trygghet och säkerhet, samt ge dagliga möjligheter att umgås med 
andra (Brunt & Hansson, 2002). Å andra sidan har det visat sig att personer 
som har en långvarig psykisk sjukdom och bor i bostäder med särskild service, 
tillbringar större delen av dagen i ensamhet (Hellzén, Kristiansen, & 
Norbergh, 2004). Vidare har livet i bostäder med särskild service för personer 
med långvarig psykisk sjukdom, beskrivits som ett förtryckt liv, med en 
påtvingad gemenskap och begränsade möjligheter till avskildhet och privatliv 
(Bengtsson-Tops, Ericsson, & Ehliasson, 2014). 

Baserat på observationer, intervjuer med boende, samt boendes 
dagboksanteckningar, har boendestöd i ordinär bostad identifierats som en 
tidsbestämd, platsöverskridande kontakt och ett allomfattande stöd, som 
utspelar sig i vardagen, präglas av görandet, pratandet och sällskapet, i ett 
ömsesidigt samspel (Andersson, 2009). I en studie om erfarenheter av 
boendestöd för personer med långvarig psykossjukdom, synliggörs brister i 
boendestödet inom tre områden: hälsosamma rutiner, meningsfullt innehåll i 
vardagen, samt integritet och respekt (Jormfeldt & Hallén, 2016). Resultatet 
baseras på i huvudsak närståendes, men även boendes, och professionell 
stödpersonals nedskrivna berättelser (ibid.). Dock är det svårt att urskilja ett 
resultat som är specifikt för de boende. 

Nationellt saknas vetenskapliga studier om hur tillfredsställda personer 
med psykisk funktionsnedsättning är med sin boendesituation och fram till nu 
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har det inte funnits något vetenskapligt testat instrument för detta ändamål. 
Enligt erfarenheter från Boendeprojektet (Socialstyrelsen, 2009b) använder 
svenska kommuner egna, icke vetenskapligt testade, enkäter för att undersöka 
de boendes nöjdhet med de boendeinsatser som erbjuds. Den sparsamma 
nationella forskningen om målgruppens boendesituation och om det 
boendestöd de erhåller, beaktat ur de boendes perspektiv, synliggör ett behov 
av forskning inom området. 

Teoretiska utgångspunkter 
Det forskningsarbete som har lett fram till denna avhandling har genomförts i 
en vårdvetenskaplig kontext i vilken människa, miljö, hälsa och vårdande 
utgör centrala begrepp (Wiklund, 2003). Avhandlingens främsta fokus är 
människa  personer med psykisk funktionsnedsättning; miljö  
boendesituation; och stödjande  boendeinsatser. Inom vårdvetenskapen 
betonas individperspektivet, vilket innebär att individen sätts i centrum för 
såväl forskning som praxis (Wiklund, 2003). I avhandlingen intas en 
vårdvetenskaplig hållning med individen i centrum och individens perspektiv 
som utgångspunkt i sökandet efter kunskap om boendesituationen för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 

Avhandlingens centrala utgångspunkter är en förståelse av människan som 
ett subjekt i relation till det sammanhang han/hon befinner sig i (Wiklund, 
2003); människan erfarenhetsexpert (Warne & McAndrew, 2007); och 
människans liv som en unik livsresa (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Människan som subjekt förstås som en unik odelbar flerdimensionell enhet 
av kroppsliga, själsliga, andliga (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Wiklund, 
2003), sociala och kulturella dimensioner (Barker & Buchanan-Barker, 2005), 
där ingen dimension är överordnad (Barker & Buchanan-Barker, 2005; 
Wiklund, 2003). Människan förstås utifrån sina erfarenheter i relation till det 
sammanhang han/hon befinner sig i, eftersom han/hon kontinuerligt både 
påverkar och påverkas av dessa (Barker, 2003; Barker & Buchanan-Barker, 
2005; Wiklund, 2003). 

Att förstå människan som erfarenhetsexpert
som expert på sin egen livssituation, vilket är en central aspekt inom 
vårdvetenskapen (Wiklund, 2003). Såväl Wiklund (2003) som Barker och 
Buchanan-Barker (2005), samt Skidmore (2005) förstår människan som 
kompetent och erfarenhetsrik och genom sin levda erfarenhet expert på sin 
livssituation, något som enligt Warne och McAndrew (2007) betyder att den 
enskilda människan 

levda erfarenhet (ibid.). Fritt översatt till svenska skulle en kombination av 
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individen därmed erkännas som erfarenhetsexpert . I såväl praxis som i 
forskning om personer med psykisk funktionsnedsättning bör denna 
expertfarenhet bemötas med respekt och individen bör betraktas som en viktig 
källa till kunskap (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Såväl forskare som 
vård- och stödpersonal är experter utifrån sin teoretiska och praktiska kunskap 
och erfarenhet inom området, men de bör betrakta sig själva som lärlingar när 
det gäller den enskildes livssituation (ibid.). 

Barker och Buchanan-Barker (2005) liknar den enskilda människans liv 
vid en resa över ett hav av erfarenheter. Såväl lugna och behagliga som 
stormiga och hotfulla resdagar ingår i denna livsresa som är unik för varje 
enskild människa. Endast individen själv har erfarenhet av den egna livsresan.  
För att förstå vilken form av vård och stöd individen behöver är det därför 
angeläget att lyssna till dennes unika reseberättelse (ibid.). Vikten av att 
intresserat lyssna till individens berättelse betonas av Peplau (1952). Barker 
och Buchanan-Barker (2005) stödjer sitt resonemang på hennes text när de 
hävdar att vårdpersonal, genom att vara följsamma och lyssna till individens 
berättelser, kan underlätta för individen att förstå mer och mer om hur han/hon 
har kommit till just denna punkt i livet, samt hur och med vilket stöd livsresan 
kan fortsätta. 

Förståelsen av människan som en unik odelbar flerdimensionell enhet, som 
förstås i relation till det sammanhang han/hon befinner sig i (Barker & 
Buchanan-Barker, 2005; Wiklund, 2003) kan, tillsammans med resonemanget 
om människan som erfarenhetsexpert (Warne & McAndrew, 2007) på sin 
egen unika livsresa (Barker & Buchanan-Barker, 2005), överföras till 
boendeinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Endast de 
boende själva har erfarenhet av att bo och leva i de boendeformer och med det 
boendestöd som erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning. För att 
utforska och utveckla kunskap om hur det är att bo och leva i dessa 
boendeformer, och med det boendestöd som erbjuds, utgår avhandlingen 
därför från de boendes egna erfarenheter av att bo och leva, ensam eller 
tillsammans med andra, i det sammanhang där de befinner sig. 

Problemformulering 
Tidigare forskning om boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning har i huvudsak fokuserat på förändringen från 
institutionsboende till samhällsbaserade boendeformer. Internationella 
enkätstudier som genomförts bland boende i samhällsbaserade boendeformer 
har visat en relativt hög grad av tillfredsställelse med boendesituationen. Å 
andra sidan har studier visat att personer med psykisk funktionsnedsättning 
har en tendens att rapportera hög grad av tillfredsställelse på grund av 
tacksamhet över att deras nuvarande situation är bättre än tidigare. 
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Tjugo år efter den svenska psykiatrireformen saknas dock nationell 
forskning om boendetillfredsställelse för målgruppen och det finns därför 
inget underlag för jämförelser mellan målgruppens boendetillfredsställelse i 
Sverige och målgruppens boendetillfredsställelse internationellt. Fram till nu 
har det inte heller funnits något svenskt instrument för skattning av 
tillfredsställelse med boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Utvecklingen av de samhällsbaserade boendeformerna har i huvudsak 
följts upp med forskning som har utgått från ett utifrånperspektiv och 
litteraturgenomgången visar att det finns behov av forskning som utgår från de 
boendes perspektiv. Det har varit särskilt komplicerat att finna tidigare 
forskning om upplevelser av att bo i ordinär bostad med boendestöd. 
Majoriteten av de få studier som genomförts med utgångspunkt från de 
boendes perspektiv har varit enkätstudier med fokus på boende i bostad med 
särskild service. För att få en helhetsbild behövs även forskning som utgår från 
de boendes egna ord. 

Sammanfattningsvis har litteraturgenomgången synliggjort kunskapsluckor 
inom området boende och boendestöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Framförallt behövs empirisk forskning som utgår från 
de boendes perspektiv. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter bildar ramen 
för den metodologiska designen, i vilken de boendes expertfarenhet används 
som kunskapskälla, med avsikten att försöka fylla en del av ovan beskrivna 
kunskapsluckor. 
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Avhandlingens övergripande syfte är att utforska och utveckla kunskap om 
boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning, ur de 
boendes perspektiv. 
 

Avhandlingens delstudier har följande syften: 
 
I. Att studera de psykometriska egenskaperna för en enkät som avser 

tillfredsställelse med boende och boendestöd för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 

 
II. Att undersöka graden av tillfredsställelse med boende och boendestöd 

för personer med psykisk funktionsnedsättning i Sverige. 
 

III. Att utforska vad personer med psykisk funktionsnedsättning anser 
vara det bästa respektive det sämsta i sin boendesituation. Ett andra 
delsyfte är att utforska i vilken utsträckning frågor med ett öppet 
svarsformat kan komplettera den existerande enkäten och bidra med 
ytterligare information till tidigare kunskaper inom området. 

 
IV. Att generera en grundad teori om personer som har en psykisk 

funktionsnedsättning och bor i bostad med särskild service. 
 

V. Att generera en grundad teori om personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning och bor i ordinär bostad med boendestöd. 
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Avhandlingen bygger på fem delstudier, varav tre utgår från en enkät, 
innehållande frågor med fasta svarsalternativ (delstudie I och II) och två öppna 
frågor (delstudie III), medan två delstudier är teorigenererande (delstudie IV 
och V). Frågorna med fasta svarsalternativ (delstudie I och II) bygger på 
tidigare internationell forskning om boendetillfredsställelse, medan de båda 
öppna frågorna (delstudie III) lämnar utrymme för de boendes fria 
associationer. Baserat på att resultatet i delstudie II synliggjorde betydelsefulla 
skillnader mellan data som samlats in bland de boende i bostad med särskild 
service jämfört med data som insamlats bland de som bodde i ordinär bostad 
med boendestöd, togs beslutet att i delstudie III dela upp insamlad data i två 
analysenheter, en i vardera boendeformen. 

Delstudie II och III gav delvis olika bilder av deltagarnas boendesituation 
och i delstudie III synliggjordes områden som inte var representerade i de 
enkätfrågor som låg till grund för resultatet i delstudie II. Resultaten från 
delstudie I-III blev vägledande för utformningen av delstudie IV och V. I detta 
avsnitt redogörs därför först för metod och genomförande av delstudie I-III, 
följt av metod och genomförande av delstudie IV och V. En översikt över 
datainsamling och analysmetoder i de fem delstudierna visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över avhandlingens delstudier 
Delstudie Deltagare Datainsamling Analysmetod 
I 370 Enkät Intraklasskorrelation 

 
Deskriptiv statistik 
 
Faktoranalys 
 

II 
 
 
 
 

370 Enkät Deskriptiv statistik 
 
Logistisk 
regressionsanalys 

III 
 
 

364 Två enkätfrågor med öppna 
svarsalternativ 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

20 
 
128 
 
 
128 

Intervjuer och observationer 
 
Sekundäranalys av enkätsvaren från 
delstudie II 
 
Sekundäranalys av svaren på de 
öppna frågorna i delstudie III 
 

Klassisk grundad teori 

V 16 
 
 
236 
 
 
236 

Intervjuer, observationer, samt i ett 
fall uppföljande frågor via mail 
 
Sekundäranalys av enkätsvaren från 
delstudie II 
 
Sekundäranalys av svaren på de 
öppna frågorna i delstudie III 
 

Klassisk grundad teori 

 

Delstudie I  III 
Studiedesign och frågeformulär 
I den första delstudien testades frågeformuläret Boendesituation  
tillfredsställelse (bilaga 1, punkt A-D), vars syfte är att undersöka graden av 
tillfredsställelse med boende och boendestöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Formulärets engelska benämning är Satisfaction with 
Housing and housing support for people with Psychiatric Disabilities (SHPD). 
I avhandlingen används genomgående förkortningen SHPD. 
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Frågeformuläret inleds med bakgrundsfrågor varav sex frågor behandlar 
valmöjligheter i samband med valet av nuvarande bostadsområde och bostad. 
Därefter följer 23 frågor om graden av tillfredsställelse med olika aspekter av 
boende och boendestöd. Femton av dessa frågor har sitt ursprung i en 
amerikansk studie om boendetillfredsställelse för målgruppen (Tsemberis m. 
fl., 2003). En fråga om tillfredsställelse med den fysiska miljön har lagts till 
med utgångspunkt från en tidigare svensk studie (Brunt & Hansson, 2002) och 
två frågor som berör kontroll över boendestödsinsatserna härrör från en studie 
i Kanada (Nelson m. fl., 2007). Frågorna från de internationella studierna 
(Tsemberis m.fl., 2003; Nelson m. fl., 2007) har översatts till svenska genom 

-backward- (Brislin, 1970; Cha, Kim, & Erlen, 2007) och 
anpassats till en svensk kontext. Med utgångspunkt från en svensk studie som 
fokuserade på de boendes önskningar gällande boendestödsinsatsernas 
utformning (Socialstyrelsen, 2010) har därtill fem frågor skapats avseende 
tillfredsställelse med boendestödsinsatsernas utformning och innehåll. 
Formuläret avslutas med en fråga om allmän tillfredsställelse med 
boendesituationen, samt två öppna frågor om vad den boende anser vara det 
bästa respektive det sämsta i boendesituationen. 

De 23 frågorna om tillfredsställelse, samt frågan om allmän 
boendetillfredsställelse, besvaras i en femgradig Likertliknande skala (Likert, 
Roslow, & Murphy, 1993) med sva
(1), e två öppna frågorna om det bästa och 
det sämsta i boendesituationen besvaras med den boendes egna ord. 

Frågeformulärets konstruktionsvaliditet testades av en brukarpanel, 
bestående av erfarenhetsexperter med lång erfarenhet av psykisk 
funktionsnedsättning, som tränats av Centrum för Evidensbaserade 
Psykosociala Insatser (CEPI) för att delta i forskningsprojekt. Brukarpanelen 
bestod av kvinnor och män i åldrarna 25-50 år. Deltagarna i brukarpanelen 
ombads att, med utgångspunkt från sin expertfarenhet, kommentera 
frågeformulärets läsbarhet, användbarhet och relevans. Panelens kommentarer 
ledde till mindre språkliga justeringar innan en pilotstudie genomfördes. 

Urval och datainsamling 
Deltagarna i delstudie I-III rekryterades från sex större kommuner (> 100 000 
invånare) och fjorton mindre kommuner (< 100 000 invånare) i såväl stads- 
som landsbygdsområden i södra, mellersta och norra Sverige. Ett nödvändigt 
urvalskriterium var att deltagarna, till följd av psykisk funktionsnedsättning (ej 
utvecklingsstörning eller demens), skulle vara beviljade stödinsatser i form av 
boende i bostad med särskild service, alternativt boendestöd i ordinär bostad. 
För att urvalet skulle vara representativt för fördelningen av boendeformer för 
målgruppen i Sverige, var ett ytterligare urvalskriterium att cirka en tredjedel 
av deltagarna skulle bo i bostad med särskild service och cirka två tredjedelar i 
ordinär bostad. Tillstånd att samla in data erhölls från ansvariga 
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verksamhetschefer i respektive kommun. De förmedlade även kontakter till 
presumtiva deltagare. 

Datainsamlingen genomfördes genom att projektassistenter, som inte 
arbetade inom den aktuella verksamheten, gjorde personliga besök hos varje 
enskild deltagare. Under besöket informerades deltagaren om studien, 
lämnade sitt skriftliga samtycke samt besvarade enkäten. De deltagare som så 
önskade fick hjälp med att skriva ner sina svar. 

  I delstudie I genomfördes först en pilotstudie med analys avseende 
frågeformulärets test-retest reliabilitet. De 53 personer som valde att delta i 
pilotstudien var i åldrarna 21-65 år. Av de 53 deltagarna var 28 kvinnor och 25 
män. Tjugo av deltagarna bodde i bostad med särskild service, medan 33 
erhöll boendestöd i ordinär bostad. Deltagarna i pilotstudien ombads att 
besvara frågeformuläret vid två tillfällen med en till två veckors mellanrum, 
samt att kommentera på frågornas användbarhet och relevans. Deras 
kommentarer fokuserade i huvudsak på handhavandet av formuläret och på 
dess layout. Inga frågor behövde justeras inför det fortsatta forskningsarbetet. 

Ytterligare 317 deltagare rekryterades. Således besvarades formuläret av 
totalt 370 personer, varav 48.5 procent kvinnor. Deltagarna var mellan 20 och 
83 år och 89.5 procent uppgav att de var ensamstående. Boendetiden i den 
nuvarande bostaden varierade från en månad till 47 år, med en mediantid på 5 
år. Av de 370 deltagarna bodde 128 i bostad med särskild service och 236 i 
ordinär bostad, vilket motsvarar den nationella fördelningen. Fem personer 

om boendeform. 
I delstudie III analyserades endast svaren från de 364 deltagare som 

uppgivit att de bodde i egen bostad med boendestöd eller i bostad med särskild 
service. Frågan om det bästa i boendesituationen besvarades av 346 deltagare, 
varav 121 bodde i bostad med särskild service, medan frågan om det sämsta 
besvarades av 285 deltagare, av vilka 95 bodde i bostad med särskild service. 
En del deltagare besvarade frågorna med enstaka ord, medan andra svarade 
med en eller flera meningar. Majoriteten av deltagarna uppgav fler än en 
aspekt som det bästa respektive det sämsta i boendesituationen. Totalt 
besvarades frågan om det bästa i boendesituationen med 631 uttalanden, 
medan frågan om det sämsta besvarades med 350 uttalanden. 
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Analys 

Delstudie I 
För att analysera sociodemografisk data användes deskriptiv statistik, medan 
Intraklasskorrelationskoefficient (ICC) typ C användes för att undersöka test-
retestreliabiliteten, det vill säga graden av överensstämmelse mellan 
pilotstudiens två skattningstillfällen. Följande referensvärden användes för 
graden av överensstämmelse: poor agreement < 0.20; fair agreement 0.21  
0.40; moderate agreement 0.41  0.60; good agreement 0.61  0.80; very good 
agreement 0.81  1.00 (Altman, 1991). Det datorbaserade programmet SPSS 
20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL USA) användes för samtliga analyser. 

De skattningar som gjordes av de 53 deltagarna vid det första 
skattningstillfället i pilotstudien sammanfördes med de nya 317 deltagarnas 
skattningar. Analyserna i huvudstudien genomfördes således på skattningar 
från sammanlagt 370 deltagare. För att identifiera underliggande mönster i 
svaren och därigenom få indikationer på hur formulärets frågor relaterar till 
varandra, genomfördes en faktoranalys (Rust & Golombok, 2008) på de 23 
frågorna om tillfredsställelse med boende och boendestöd. Faktoranalysen 
genomfördes med hjälp av Varimax rotation. Som kriterium för 
faktorextraktion användes Egenvärde >1.0. Communalities, scree plot och 
kumulativ procent av variansen förklarades och varje faktorladdning 
beaktades i faktoranalysen (Rattray & Jones, 2007). Homogeniteten hos 
frågeformuläret och varje enskild faktor mättes med Cronbach s alpha. För 
samtliga analyser användes SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL USA). 

Delstudie II 
För att beräkna gruppresultat avseende tillfredsställelse med olika aspekter av 
boendesituationen användes medianvärden eftersom den femgradiga 
skattningsskalan är en ordinalskala, vilket innebär att de olika skalstegen 
utgörs av variabler som har en inbördes ordning, men saknar ekvidistans 
(Field, 2009). För varje faktor räknades först medelvärdet ut för respektive 
individs skattningar enligt exemplet i figur 1. Medianvärdet för hela gruppens 
skattade grad av tillfredsställelse med faktorn räknades sedan ut med 
utgångspunkt från samtliga deltagares medelvärde för faktorn, vilket innebär 
att medianvärdet vid något tillfälle blev 3.5 eller 4.3 trots att skalstegen består 
av heltalen 1-5. 

 
Figur 1. Beräkning av en individs skattade grad av tillfredsställelse med en faktor 
 

 
 
 
 
 

Individens skattade grad av tillfredsställelse med en faktors nio variabler: 
 
3  3  3  4  4  4  4  4  5 
 
Summa = 34 
 
Medelvärde för individens skattade grad av tillfredsställelse med faktorn: 
34/9 = 3.78 

958931 Rosita Brolin_inl 184s.indd   35 2016-08-12   09:01



 

28 

 
 

 
Medianvärden, quartiler och procentsatser räknades ut för graden av 

allmän boendetillfredsställelse. Medianvärden och quartiler räknades även ut 
för graden av tillfredsställelse med de fem faktorer som framkom i delstudie I 
och procentsatser räknades ut för svaren på frågorna i respektive faktor. Olika 
sociodemografiska undergrupper jämfördes, med Kruskal Wallis och Mann-
Whitney U, avseende graden av tillfredsställelse med de fem faktorerna. 

 och 
en deltagare som inte besvarat frågan om boendeform, exkluderades därefter 
ur materialet och Mann-Whitney U användes för jämförelser mellan de båda 
boendeformerna, bostad med särskild service och ordinär bostad med 
boendestöd, avseende de boendes skattade grad av tillfredsställelse. Mann-
Whitney U användes även för att jämföra de båda gruppernas skattningar när 
det gäller mängden valmöjligheter och information, samt andra människors 
inflytande, i samband med valet av bostad och bostadsområde. Slutligen 
genomfördes logistisk regressionsanalys för att utforska vad som var 
predicerande för allmän boendetillfredsställelse. 

Delstudie III 
Insamlad data från 364 deltagare analyserades med induktiv innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2009). Analysarbetet 
påbörjades ett år efter avslutad analys i delstudie II. Grundat på resultatet i 
delstudie II, som visade skillnader beträffande de boendes skattade grad av 
tillfredsställelse i de båda boendeformerna, dikotomiserades materialet i två 
separata analysenheter, baserat på boendeform. Dessa två enheter analyserades 
sedan var för sig. 

Vid analys av texter behöver forskaren vara medveten om sin egen 
förförståelse, eftersom tolkningen av texten påverkas av denna (Gadamer, 
1960/2004). Gadamer menar att vi istället för att tala om sanning bör inse att 
en företeelse kan förstås på flera olika sätt och att vi alltid påverkas av våra 
tidigare erfarenheter, även när vi försöker vara objektiva. Dock, menar 
Gadamer, bör uttolkaren av en text försöka försätta sig i författarens situation 
och sträva efter att förstå texten förutsättningslöst (ibid.). 

För att få en helhetsbild inleddes analysarbetet med att hela materialet för 
respektive enhet lästes igenom flera gånger. Därefter identifierades 
meningsbärande enheter som kondenserades och kodades. För att minska 
risken för bias genomfördes kodningarna av ytterligare en forskare. I enlighet 
med Gadamer (1960/2004) strävade båda forskarna efter att försöka försätta 
sig i de boendes situation och förstå texten med utgångspunkt från denna. 
Kodningarna jämfördes sedan med varandra och interbedömarreliabiliteten 
beräknades till 93 procent. Diskussioner fördes kring huruvida kodningarna 
var sprungna ur texten eller ur den egna förförståelsen och om texten kan 
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tolkas på flera sätt. Likheter och skillnader i de båda forskarnas kodningar 
diskuterades och beslut togs om gemensamma kodningar. Därefter sorterades 
kodningarna in i subkategorier i respektive analysenhet. Subkategorierna 
sammanfördes till fyra huvudkategorier i vardera analysenheten. Slutligen, för 
att få en översiktsbild, genomfördes en kvantifiering av samtliga uttalanden 
och den procentuella fördelningen av uttalanden inom huvudkategorierna i 
respektive analysenhet räknades ut. 

Resultatet i delstudie III jämfördes med resultatet i delstudie II. 
Diskrepansen mellan de båda delstudiernas resultat väckte frågan om i vilken 
utsträckning frågorna med förutbestämda svarsalternativ (delstudie II) täcker 
de områden som är angelägna för målgruppen. 

Delstudie IV och V 
På basis av resultaten i delstudie II och III delades målgruppen in i två 
undergrupper och två separata delstudier genomfördes, en i vardera 
undergruppen: personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i bostad 
med särskild service (delstudie IV), respektive personer med psykisk 
funktionsnedsättning som får boendestöd i ordinär bostad (delstudie V). För 
att undersöka frågan om vad som är angeläget för personer i respektive 
undergrupp valdes klassisk grundad teori (Glaser, 1998) som metod. 

Grundad teori 
Det finns idag i huvudsak tre olika inriktningar av grundad teori. Den första 
inriktningen, som utvecklades av Glaser och Strauss (1967) och sedan 
vidareutvecklades av Glaser (1978, 1992, 1998), kallas klassisk grundad teori 
(classic grounded theory), ortodox grundad teori eller Glaseriansk grundad 
teori. Metoden har sin utgångspunkt i kvantitativ metodologi, men är 
utvecklad på sociologisk grund (Glaser, 1998). Denna inriktning, som inte 
ansluter sig till något teoretiskt perspektiv, kännetecknas av en induktiv 
öppenhet. Forskaren bestämmer inte i förväg vilket fenomen eller problem 
som skall studeras, utan låter istället data få styra forskningsprocessen. Fokus 
ligger på de beforskade människornas huvudangelägenhet och hur de hanterar 
denna (ibid.). 

Den andra inriktningen, som från början utgick från den ursprungliga 
klassiska grundade teorin (Glaser & Strauss, 1967) och sedan omformulerades 
av Strauss och Corbin (1990), har sin grund i symbolisk interaktionism, 
konstruktivism, relativism och postpositivism (Hallberg, 2006). Inriktningen 
kallas omformulerad grundad teori (reformulated grounded theory). Metoden 
utgår från en forskningsfråga som identifierar det fenomen som skall studeras 
och som oftast är orienterad mot handling och process (Strauss & Corbin, 
1990). 
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Även den tredje inriktningen, konstruktivistisk grundad teori 
(constructivist grounded theory), är en omformulering av den klassiska 
grundade teorin (Hallberg, 2006). Charmaz (2006) har i denna inriktning 
förändrat metodologin för grundad teori med den huvudsakliga 
utgångspunkten från social konstruktivism, men också från social 
utvecklingsteori, symbolisk interaktionism och postpositivism. Metoden utgår 
från en forskningsfråga som identifierar det problem som skall studeras. 
Frågan är ofta orienterad mot mening, handling och process (ibid.). 

Inför delstudie IV och V övervägdes de olika inriktningarna av grundad 
teori. Mot bakgrund av avhandlingens utgångspunkt, att den enskilda 
människan är expert på sin egen livssituation, bedömdes det som relevant att 
beträda forskningsfältet så förutsättningslöst som möjligt, och låta data visa 
vad som är angeläget för människorna där. Valet föll på klassisk grundad teori 
på grund av dess induktiva öppenhet och dess tydliga fokus på de studerade 
människornas perspektiv samt vad som är mest angeläget för dem (Glaser, 
1998), vilket bedömdes vara relevant i relation till den fråga som väcktes ur 
resultaten från delstudie II och III. 

Urval och datainsamling 
Datainsamlingen i delstudie IV och V genomfördes enligt klassisk grundad 
teori (Glaser, 1978, 1998). Glaser (1978) betonar vikten av att forskaren är 
medveten om och reflekterar över sig själv som en mänsklig varelse med allt 
vad det innebär av varierad dagsform, förmågor, svagheter, styrkor m.m. och 
som påverkas av flera olika omständigheter i sitt liv under tiden som data 
samlas in och analyseras för att generera teorin. Även om ambitionen är att 
förutsättningslöst beträda forskningsfältet, har en forskare alltid med sig sin 
förförståelse (ibid.). 

I detta forskningsprojekt hade tre delstudier (I-III) genomförts innan 
datainsamlingen påbörjades för delstudie IV och V. Inför de tre första 
delstudierna genomfördes litteraturgenomgångar med fokus i första hand på 
tillfredsställelse med boende och boendestöd för målgruppen, i andra hand 
målgruppens preferenser avseende boende och boendestöd, och i tredje hand 
tillfredsställelse och preferenser inom andra psykiatriska kontexter. De tre 
genomförda delstudierna genererade kunskap om enkätens psykometriska 
egenskaper, de boendes grad av tillfredsställelse med vissa på förhand 
definierade områden av boende och boendestöd, prediktorer för 
boendetillfredsställelse, samt vad de boende ansåg vara det bästa respektive 
det sämsta i sin boendesituation. 

För att medvetandegöra den egna förförståelsen inleddes delstudie IV och 
V med att skriva ner så mycket som möjligt om denna. Dessa anteckningar 
involverade personliga tankar om hur det kan vara att bo i de båda 
boendeformerna och hur det kan vara att få boendestöd, såväl som tankar 
kring resultaten från delstudie I-III, och förväntningar på resultaten i delstudie 
IV och V. 
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I enlighet med klassisk grundad teori (Glaser, 1998) gjordes ingen 
litteraturgenomgång med fokus på vad som är mest angeläget för målgruppen, 
utan datainsamlingen påbörjades direkt efter att reflektionerna kring den egna 
förförståelsen blivit nedskrivna. 

Delstudie IV 
Delstudie IV bygger på data från individuella intervjuer med boende i bostad 
med särskild service, observationer i samband med intervjuerna, 
sekundäranalyser av data från boende i bostad med särskild service i delstudie 
II och III, samt avslutningsvis en litteraturgenomgång. 

Intervjuer genomfördes med totalt 20 deltagare, vilka rekryterats från åtta 
bostäder med särskild service i två svenska kommuner. Rekryteringen av 
deltagare gjordes med hjälp av kommunernas verksamhetschefer. Från två av 
de åtta bostäderna framkom önskemål om ett personligt besök i respektive 
bostads samlingslokal, så att samtliga boende kunde få en muntlig presentation 
av den planerade forskningsstudien och därefter ta ställning till ett eventuellt 
deltagande i studien. I samband med att dessa båda besök genomfördes 
rekryterades också deltagare. 

Deltagarna, nio kvinnor och elva män, var mellan 21 och 66 år och hade 
bott i sin nuvarande bostad i 2-20 år. Intervjuerna, som varade mellan 30-110 
minuter, genomfördes i deltagarnas privata bostadsdel, i ett av de 
gemensamma rummen i bostaden, eller utomhus, beroende på varje enskild 
deltagares önskemål. Flera av deltagarna visade runt i bostaden och/eller i 
omgivningarna utanför under den pågående intervjun. Några deltagare visade 
upp sina samlarobjekt, egna konstnärliga, musikaliska eller skrivna alster och 
berättade om dessa. Detta medförde att intervjutiden i vissa fall blev relativt 
lång. 

Under varje enskild intervju gjordes fältanteckningar i form av korta, 
enstaka stödord, vilka sedan kompletterades med mer utförliga anteckningar 
omedelbart efter avslutad intervju. Fältanteckningarna inkluderade såväl 
samtalen som de observationer som gjordes före, under och efter intervjuerna, 
avseende bland annat omgivningsfaktorer. Exempelvis noterades sådant som 
den boende berättade om i såväl inomhus- som utomhusmiljön, att vissa 
gemensamma utrymmen hölls låsta, att boende nekades tillträde till ett 
gemensamt utrymme, eller att personal bar sjukhuskläder. Likaså noterades 
föremål som den boende visade och som till exempel bekräftade den boendes 
berättelser om intressen och hobbyverksamhet. 

De första två intervjuerna spelades in, men som underlag för analysen 
användes endast fältanteckningarna. Vid rekryteringen av de följande två 
deltagarna uttryckte båda att de gärna ville delta, men bara under förutsättning 
att intervjun inte spelades in. Mot bakgrund av detta och med tanke på 
målgruppens sårbarhet genomfördes den fortsatta datainsamlingen utan 
ljudinspelningar, i enlighet med klassisk grundad teori. Glaser (1998)  avråder 
från att spela in och transkribera intervjuer, bland annat på grund av att 
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forskaren då löper en större risk att fastna i individuella detaljer istället för att 
fokusera på det som är gemensamt och mönster som upprepar sig. I samband 
med rekryteringen av nya deltagare gav flera personer, trots att de inte fick 
frågan om detta, uttryck för en önskan om att intervjun inte skulle spelas in. 

Intervjuerna, som snarare liknade öppna konversationer än formella 
intervjuer, inleddes med en öppen ingångsfråga: Vill du berätta för mig hur 
det är att bo här? Deltagarens reflektion fördjupades med hjälp av 
uppföljande frågor av karaktären: Vad betyder det för dig? eller Hur känns det 
för dig? Ambitionen var att ställa så öppna frågor som möjligt så att den 
intervjuade personen skulle känna sig fri att ta upp vad som än kändes viktigt 
att samtala om. Oavsett vad den intervjuade personen valde att samtala om så 
gjordes inga försök från intervjuarens sida att styra samtalet tillbaka till något 
på förhand formulerat fenomen som till exempel 

 

Delstudie V 
Delstudie V bygger på data från individuella intervjuer med boende som får 
boendestöd i ordinär bostad, observationer i samband med intervjuerna, samt i 
ett fall (i enlighet med den boendes önskemål) uppföljande frågor via mail. 
Utöver detta genomfördes sekundäranalyser av data som samlats in bland de 
boende i ordinär bostad, i delstudie II och III. Slutligen hämtades ytterligare 
data från en litteraturgenomgång. 

Intervjuer genomfördes med totalt 16 deltagare, åtta kvinnor och åtta män, 
i två svenska kommuner. Tio deltagare rekryterades med hjälp av 
kommunernas verksamhetschefer, som sedan förklarade att de inte kunde 
rekrytera fler deltagare. De övriga sex deltagarna rekryterades därför genom 
att i den ena kommunen besöka två kommunala träffpunkter för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 

Deltagarna, som var mellan 23 och 60 år, hade bott i sin nuvarande bostad i 
2-25 år och haft boendestöd under olika lång tid, från sex månader till 13 år. 
Antalet boendestödstillfällen varierade mellan en gång varannan vecka till fyra 
gånger i veckan, 1-2 timmar per tillfälle. 

Datainsamlingen genomfördes i enlighet med klassisk grundad teori 
(Glaser, 1998), vilket innebar att intervjuerna inte spelades in, och att 
fältanteckningar skrevs under och omedelbart efter varje intervju. 
Fältanteckningarna inkluderade såväl själva samtalet som de observationer 
som gjordes före, under och efter intervjun. Exempelvis observerades 
omgivningsfaktorer som den boende visade och berättade om, såsom 
bostadens standard och utformning, föremål som bekräftade den boendes 
berättelser om hobbyverksamhet, eller veckoscheman över boendestödstimmar 
och vardagliga aktiviteter. 

Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem, eller i ett rum i någon av 
kommunernas träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning, i 
enlighet med varje deltagares önskemål. I ett fall genomfördes intervjun i en 
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anhörigs bostad. Liksom i delstudie IV liknade intervjuerna öppna 
konversationer snarare än formella intervjuer och flera av deltagarna visade 
runt i hela bostaden och/eller i omgivningarna utanför, under den pågående 
intervjun. Några deltagare visade upp sina husdjur, samlarobjekt, 
hobbyprojekt eller konstnärliga alster medan de berättade om dessa. Detta 
resulterade i relativt långa intervjutider, mellan 45-150 minuter. 

Intervjuerna inleddes med en öppen ingångsfråga. Frågan formulerades 
olika beroende på om vi träffades i deltagarens hem eller på någon annan 
plats. Exempel: Vill du berätta för mig hur det är att bo här? eller Vill du 
berätta för mig om din boendesituation? Deltagarens reflektion följdes upp 
med frågor av karaktären: Vad betyder det för dig? eller Hur känns det för 
dig? Den intervjuade personen bestämde samtalets innehåll och oavsett vad 
personen valde att samtala om gjorde inga försök från intervjuarens sida att 
leda samtalet tillba boendesituation . 

Analys 
Klassisk grundad teori (Glaser, 1998) användes som analysmetod i såväl 
delstudie IV som delstudie V. 

Delstudie IV och V 
En ständigt jämförande analys pågick under hela datainsamlingen, det vill 
säga, under och omedelbart efter varje enskild intervju. Fältanteckningarna 
analyserades och kodades så snart som möjligt, vilket innebar samma dag som 
intervjun genomfördes, med undantag för ett fall då analys och kodning 
genomfördes dagen efter den aktuella intervjun. 

All kodning genomfördes för hand, i enlighet med rekommendationerna 
för klassisk grundad teori (Glaser, 1998). I den första öppna kodningsfasen 
analyserades fältanteckningarna rad för rad, varvid incidenter i data 
identifierades, jämfördes och kodades med datanära koder. Denna 
kodningsmetod genererar en mycket stor mängd koder. Att fältanteckningarna 
kodas rad för rad underlättar å andra sidan för att inte dra förhastade slutsatser 
utifrån förståelsen av hela meningar eller hela textavsnitt (Glaser, 1998). Nya 
kodade intervjuer jämfördes med tidigare kodningar och fokus låg på det 
gemensamma, det vill säga mönster som upprepar sig. För att främja öppenhet 
och förståelse för vad som framträder i data, underlätta genererandet av 
teoretiserande begrepp och undvika detaljerade beskrivningar, under den 
öppna kodningsprocessen, ställdes ett antal frågor till insamlad data: Vad 
studeras med hjälp av dessa data? Vad händer egentligen i data? Vilken 
kategori indikeras i denna incident? Vad är den boendes huvudangelägenhet? 
Hur hanterar den boende denna angelägenhet? (Glaser, 1998).  Medan dessa 
frågor ställdes till data reflekterades även över den egna förförståelsen: Är 
detta en incident i data eller en förutfattad förståelse? De öppna koderna 
jämfördes sedan med varandra. 
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Under analysarbetet växte nya frågor fram som behövde besvaras. Dessa 
frågor användes i nya intervjuer. Exempel på sådana frågor är: Vad får dig att 
må bra? (delstudie IV) eller Hur tänker du om framtiden? (delstudie IV) och 
Var tillbringar du helst din fritid? (delstudie V) eller Vad händer när din 
boendestödjare har semester eller är sjuk? (delstudie V). 

Memon (minnesanteckningar) skrevs om tänkbara begrepp som kan 
förklara de mönster som upprepar sig i data, samt om hur de genererade 
begreppen relaterar till varandra. Begreppen och deras relationer till varandra 
omprövades gång på gång när de jämfördes med ny insamlad data. Genererade 
begrepp jämfördes med nya öppna koder, och begrepp jämfördes med andra 
begrepp, i en ständigt jämförande process med målet att abstrahera begreppen 
och identifiera deras relationer till varandra. Under denna process låg fokus på 
att finna en kärnkategori som relaterar till så många av de andra begreppen 
som möjligt och därmed förklarar, med så stor variation som möjligt, hur den 
gemensamma huvudangelägenheten hanteras. 

När kärnkategorin identifierats påbörjades analysprocessens andra fas, den 
selektiva kodningen, vilket innebar att kodningen begränsades till begrepp 
som relaterade till kärnkategorin. Således tjänade kärnkategorin som guide för 
den fortsatta datainsamlingen, vilken bestod i ytterligare intervjuer som 
kodades med utgångspunkt från de genererade begreppen och kärnkategorin. 
Teoretiserande memon skrevs om begreppen och deras inbördes relationer, 
och insamling av data via intervjuer pågick till dess att inget nytt framträdde. 
Därefter genomfördes sekundäranalyser av insamlad data i delstudie II och III, 
vilken kodades på samma sätt som fältanteckningarna i delstudie IV och V, 
med utgångspunkt från respektive delstudies genererade begrepp och 
kärnkategori. Sekundäranalyserna ledde till ytterligare mättnad av begreppen. 

I den sista, teoretiserande kodningsfasen sorterades nedskrivna memon 
med särskilt fokus på relationerna mellan begreppen och kärnkategorin. Med 
utgångspunkt från denna sortering skrevs nya memon med fokus på att finna 
teoretiska koder som kan förklara hur huvudangelägenheten hanteras, vilket i 
delstudie IV ledde fram till teorin Strävan efter mening och i delstudie V till 
teorin Att bemästra vardagslivet. När teorierna genererats genomfördes i 
vardera delstudien en litteraturgenomgång, med utgångspunkt från de 
genererade teoriernas begrepp. Litteratur söktes i första hand inom kontexten 
boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, i 
andra hand inom psykiatrisk vårdkontext och i tredje hand inom andra 
kontexter som exempelvis vård av äldre, vård av personer med långvarig 
fysisk sjukdom, och vård av unga i familjehem. Litteraturgenomgångarna 
bidrog till ytterligare mättnad av de genererade begreppen och indikerade att 
de båda grundade teorierna Strävan efter mening och Att bemästra 
vardagslivet kan fungera även inom andra kontexter. 
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De fem delstudierna genomfördes i enlighet med de etiska principer för 
forskning som beskrivs i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2009). Etiskt 
godkännande har beviljats för samtliga fem delstudier av Regionala 
Etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr: 2011/94-31; Dnr: 2014/164-32). 
Verksamhetschefer för berörda verksamheter inom respektive kommun gav 
sitt tillstånd till genomförande av studierna och underlättade för rekrytering av 
deltagare via verksamheterna. 

Inför starten av forskningsprojektet fördes ett etiskt resonemang om värdet 
av den förväntade kunskapen i relation till eventuellt obehag för deltagarna. 
Ett deltagande i forskningsstudierna skulle kunna leda till tankar som av den 
enskilde deltagaren kunde upplevas som påfrestande. Å andra sidan skulle 
detta kunna uppvägas av möjligheten att få berätta om sin boendesituation. 
Avhandlingen bygger på etiska antaganden om att personer med psykisk 
funktionsnedsättning bör ha samma möjlighet som andra samhällsmedborgare 
att självständigt fatta beslut om huruvida de vill och har möjlighet att delta i 
forskningsstudier. 

Det vårdvetenskapliga förhållningssättet var vägledande för de åtgärder 
som vidtogs för att, så långt det var möjligt, säkerställa ett etiskt godtagbart 
tillvägagångssätt. I detta förhållningssätt ingick en medvetenhet om 
personernas sårbarhet och att många i målgruppen kan uppleva sig vara i 
beroendeställning i förhållande till boendestödjare, vårdgivare och andra. 
Deltagarna i varje delstudie fick både muntlig och skriftlig information om 
studien, syftet med studien, att det var frivilligt att delta samt att de när som 
helst kunde välja att dra sig ur utan att behöva förklara varför. Det fanns inget 
krav på att intervjuer måste spelas in, vilket innebar att även de personer som 
inte gav sitt samtycke till ljudinspelningar kunde delta i studierna. Vidare fick 
deltagarna information om att deras deltagande, respektive avbrutet 
deltagande, inte skulle komma att påverka deras boendestöd eller annan 
service från kommunen. Deltagarna informerades även om att deras 
enkätsvar/berättelser skulle komma att hanteras konfidentiellt. Efter denna 
information gav deltagarna sitt skriftliga samtycke. 
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Under datainsamlingen var ambitionen att deltagarna inte skulle känna sig 
pressade att dela med sig av information som de inte ville dela med sig av. 
Studiernas metodologiska design innebar att deltagarna hade möjlighet att 
själva välja vad de ville berätta. I delstudie I och II hade de möjlighet att avstå 
från att besvara vissa frågor om de så önskade och i delstudie III, IV och V 
kunde de själva välja både vad och hur mycket de ville berätta. 

För att skydda deltagarnas integritet var enkätsvaren konfidentiella. Varje 
enkät försågs med ett kodnummer. De fältanteckningar som skrevs i 
anslutning till varje intervju innehåller inga namn. I samtliga delstudier 
redovisas resultaten som gruppresultat, vilket minskar risken för att 
individuella svar skall kunna identifieras. 

Samtliga deltagare träffade boendestödspersonal dagligen eller 
någon/några gånger varje vecka. För att säkerställa att det fanns ett skyddsnät 
som skulle kunna fånga upp deltagare som behövde samtala om frågor som 
väcktes i samband med deras deltagande i studierna, informerade 
verksamhetscheferna all boendestödspersonal om att forskningsprojektet 
pågick i deras område. 

Beaktat ovanstående är slutsatsen att det positiva värdet av ökad kunskap 
om boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning 
uppväger de eventuella risker som ett deltagande i forskningen skulle kunna 
medföra. 
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Avhandlingens resultat synliggör centrala skillnader beträffande de boendes 
situation i bostad med särskild service jämfört med de boendes situation i 
ordinär bostad med boendestöd. De boendes tillvaro i bostad med särskild 
service präglas av konsekvenserna av att leva i en gemenskap med människor 
som de inte själva har valt, och att de har begränsade möjligheter till 
självbestämmande, medan ensamhet och oro för att inte klara av att hantera sin 
vardag präglar tillvaron för de boende i ordinär bostad. Dessa skillnader ligger 
till grund för att resultaten från de fem delstudierna presenteras i tre olika 
avsnitt enligt följande: 

Det första avsnittet har rubriken Tillfredsställelse med boende och 
boendestöd och innehåller resultaten från de psykometriska analyserna av 
SHPD i delstudie I, samt resultaten från de boendes skattningar av 
tillfredsställelse med boende och boendestöd i delstudie II. 

Det andra avsnittet, med rubriken Att bo och leva i bostad med särskild 
service, innehåller resultatet från analysen av insamlad data i bostad med 
särskild service i delstudie III, samt den grundade teori som genererades i 
delstudie IV. 

Det tredje avsnittet, som har rubriken Att bo och leva i ordinär bostad med 
boendestöd, innehåller resultatet från analyserad data i ordinär bostad i 
delstudie III, samt den genererade grundade teorin i delstudie V. 

Tillfredsställelse med boende och boendestöd 
I delstudie I framträder de psykometriska egenskaperna för SHPD och i 
delstudie II synliggörs de boendes tillfredsställelse med sin boendesituation 
och det boendestöd de erhåller, samt vad som kan predicera allmän 
boendetillfredsställelse. 

Delstudie I 
Frågeformuläret (SHPD) visar god reliabilitet och god validitet avseende 
innehåll och konstruktion. Resultatet visar måttlig till hög communality för 20 
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av 23 frågor om tillfredsställelse med boende och boendestöd. De tre frågor 
som uppvisar låg communality har även låga faktorladdningar och berör 
tillfredsställelse med närhet till familjen, självständighet i det dagliga livet 
samt tillfredsställelse avseende den boendes valmöjligheter i samband med 
inflyttningen i den nuvarande bostaden. De tre frågorna diskuterades avseende 
relevans samt tänkbara orsaker till deras låga nivåer av communality och 
faktorladdningar, och beslut togs om att utesluta dessa frågor innan vidare 
analyser genomfördes. I faktoranalysen av de 20 resterande frågorna 
framträder följande fem faktorer: 

 Boendestödets genomförande 
 Trygghet, säkerhet och avskildhet 
 Kontroll och valmöjligheter angående när boendestödet skall ges 
 Närhet till samhällsservice 
 Socialt liv 

Den första faktorn, boendestödets genomförande, förklarar 36.9 procent av 
variansen och de fem faktorernas kumulativa förklaring av variansen är 63.4 
procent. Frågeformuläret, med 20 frågor om tillfredsställelse med boende och 
boendestöd, visar god konstruktionsvaliditet och homogenitet. 

Delstudie II 
Resultatet visar en hög grad av allmän tillfredsställelse (md 4) med 
boendesituationen, samt en hög grad av tillfredsställelse (md 4) med 
boendestödets genomförande; trygghet, säkerhet och avskildhet; kontroll och 
valmöjligheter angående när boendestödet skall ges; och närhet till 
samhällsservice, men en något lägre grad av tillfredsställelse med socialt liv 
(md 3,5). Vidare visar resultatet att mer än en tredjedel av de 370 deltagarna 
vill flytta någon annanstans. 

En hög grad av tillfredsställelse med trygghet, säkerhet och avskildhet 
framträder som den främsta prediktorn för allmän tillfredsställelse med 
boendesituationen. Andra prediktorer är tillfredsställelse med boendestödets 
genomförande; kontroll och valmöjligheter angående när boendestödet skall 
ges; samt socialt liv. Därtill visar sig brist på information och låg grad av 
självbestämmande vid valet av bostad predicera en låg grad av allmän 
boendetillfredsställelse, oberoende av hur länge personerna bott i sina 
bostäder. 

Vid jämförelse mellan olika sociodemografiska undergrupper syns inga 
skillnader när det gäller den rapporterade graden av tillfredsställelse med 
boende och boendestöd. Däremot framträder vissa skillnader vid jämförelser 
mellan svaren från de personer som bor i bostad med särskild service och 
svaren från de som bor i ordinär bostad med boendestöd. De boende i ordinär 
bostad är mer tillfredsställda med boendestödets genomförande, men mindre 
tillfredsställda med socialt liv, jämfört med de som bor i bostad med särskild 
service. Vidare rapporterar de boende i ordinär bostad fler valmöjligheter och 
högre grad av självbestämmande vid valet av bostad, jämfört med de boende i 
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bostad med särskild service, som rapporterar få eller inga valmöjligheter och 
liten eller ingen möjlighet till självbestämmande vid valet av bostad. 

Att bo och leva i bostad med särskild service 
Resultaten från delstudie III och IV synliggör hur det, ur de boendes 
perspektiv, kan vara att bo och leva i bostad med särskild service. 

Delstudie III 
En tredjedel av uttalandena om det bästa i boendesituationen berör aspekter av 
den fysiska miljön. Det positiva i att ha en trevlig, lagom stor bostad, med 
tillfredsställande standard och bra läge lyfts i utsagor om att det bästa är att 
bostaden är 

. Negativa aspekter av den fysiska 
miljön framkommer i uttalanden om att ha en liten bostad med 
otillfredsställande storlek, standard, skick och läge, vilket beskrivs i yttranden 
om att att det 
finns  är  och 

 
Den sociala interaktionen med medboende och personal uppges ha både 

positiva och negativa sidor. Att ha trevliga och hjälpsamma människor 
omkring sig 

  samt att bli 
 Å andra sidan lyfter 

nästan en tredjedel av uttalandena om det sämsta i boendesituationen negativa 
aspekter av att tvingas vara med människor man är obekväm med. Detta 

tigger 
cigaretter eller , 
kan inte berätta något för någon i personalen, för då sprids det till hela 

 
Vikten av att ha möjligheter till självständighet framhålls. Känslor av att 

vara fri och oberoende värderas i uttalanden om att allt bygger på en viss 
att att jag kan 

, samt att ha möjligheten ndig och 
vuxen och samtidigt få  Jämförelser med tidigare erfarenheter 
förekommer i termer av att ha 
än på XX (namn på psykiatriskt  Att ha begränsat 
självbestämmande och kränkt integritet framställs som det sämsta i utsagor 
om att jag , 

 
Vardagliga höjdpunkter i form av att få god mat och kaffe framhålls som 

det bästa i boendesituationen i uttalanden om att , vi får 
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 och f  Andra 
vardagliga höjdpunkter som framhålls som det bästa i boendesituationen är att 
ha möjligheter till aktiviteter och hobbys, som till exempel att få gå ut och 

 
 

Delstudie IV 
Att vara berövad egenmakt framträder som en gemensam huvudangelägenhet 
för de boende i bostad med särskild service. Att vara berövad egenmakt 
innebär att ha begränsade möjligheter att påverka sin egen livssituation, vilket 
enligt de boende kan ha flera olika orsaker. För det första innebär 
boendeformen i sig att de boende har begränsade möjligheter till privatliv och 
är hänvisade till att dela vissa delar av bostaden med personer som de inte har 
valt att bo tillsammans med. För det andra har de boende begränsade 
möjligheter att fatta beslut om sin egen nuvarande och framtida livssituation. 
Sådana beslut fattas istället av andra människor (t.ex. läkare, socialtjänstemän 
och boendets personal). De boende beskriver bostaden som personalens 
arbetsplats, eller en institution, där personalen avgör vilka regler som gäller. 
För det tredje kan aspekter av den fysiska miljön förstärka känslan av att vara 
berövad egenmakt. Exempel på sådana aspekter som nämns av deltagare i 
studien, och som även observeras under datainsamlingen, är förekomsten av 
låsta dörrar till gemensamma TV-rum och kök, att boende nekas tillträde till 
gemensamma utrymmen, att den boende inte har kontroll över vem som kan 
komma in i bostaden, samt att personal använder sjukhuskläder. 

Att vara berövad egenmakt leder till känslor av maktlöshet, meningslöshet, 
minskad självkänsla och en känsla av att vara mindre värd än andra 
människor. Den berövade egenmakten hanteras genom en ständig strävan 
efter mening i nuet, vilket innebär att söka efter, eller aktivt skapa mening i en 
livssituation som inte motsvarar förväntningar, önskningar eller behov. 
Strävan efter mening sker genom att leva i nuet, att sträva efter egenmakt, att 
stärka självkänslan och att hantera upplevelser, tankar och känslor. Alla 
dessa strategier är viktiga i strävan efter mening. De underlättar för varandra 
och kan användas var för sig, tillsammans samtidigt eller växelvis. Om 
strategierna är framgångsrika leder de till mening i nuet. Om de däremot inte 
leder till mening i nuet används en femte strategi, att vila från nuet, som om 
den fungerar ger en tillfällig paus med möjlighet att samla inspiration och 
kraft nog för att orka återvända till nuet och den ständiga strävan efter mening. 
Om samtliga strategier misslyckas gång på gång ökar känslorna av berövad 
egenmakt, vilket i sin tur kan leda till uppgivenhet. Att fly från nuet kan då 
vara den enda återstående möjligheten att hantera den berövade egenmakten. 
Nedan förklaras de ovanstående strategierna och deras respektive 
substrategier. 
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Att leva i nuet innebär att göra det bästa av situationen här och nu. De 
boende lever med en medvetenhet om sina begränsade möjligheter att påverka 
sin livssituation och att de inte har något annat val än att acceptera den så som 
den är, göra det bästa av den och fokusera på det som är positivt. Att leva i 
nuet görs, enligt de boende, genom att hålla sig sysselsatt och/eller att njuta 
av sinnesintryck. Resultatet visar att det är lättare för de boende att finna 
möjligheter till sysselsättning om bostaden är belägen i landsbygdsmiljö än 
om den är belägen i stadsmiljö. De boende håller sig sysselsatta med 
exempelvis hushållsarbete, trädgårdsarbete, snöskottning, snickerier och 
fritidsaktiviteter och njuter av sinnesintryck med hjälp av musik, natur, mat, 
kaffe, kakor m.m. 

Att hålla sig sysselsatt och att njuta av sinnesintryck hjälper till att få tiden 
att gå, att skingra tankarna och att finna en mening i nuet. Genom att hålla sig 
sysselsatt stärks självkänslan och nya områden för självbestämmande kan 
erövras, såsom att bestämma när, hur och i vilken ordning hushållsarbete, 
trädgårdsarbete och fritidsaktiviteter skall utföras. Brist på möjligheter till 
sysselsättning däremot, bidrar till känslor av meningslöshet och berövad 
egenmakt. 

Att sträva efter egenmakt innebär att söka alla tänkbara möjligheter till 
egenmakt och sker genom att bevara befintlig egenmakt, att återta förlorad 
egenmakt och/eller att erövra egenmakt på nya områden. Att bevara befintlig 
egenmakt sker till exempel genom att låsa dörren om sig och inte öppna när 
någon knackar på. Att återta förlorad egenmakt kan innebära att ansöka om att 
få flytta till en annan bostad, medan egenmakt erövras på nya områden, 
exempelvis genom att komplettera ofrivillig medicinsk behandling med 
alternativa behandlingsmetoder såsom örtmediciner och yoga. 

Ju mer egenmakt som erövras, desto mer ökar möjligheterna till privatliv 
och frihet, vilket i sin tur underlättar för att stärka självkänslan, att leva i nuet 
och att finna mening i nuet. Om strävan efter egenmakt misslyckas försvagas 
självkänslan, medan känslorna av meningslöshet och berövad egenmakt ökar. 

Att stärka självkänslan sker genom att söka bekräftelse från andra, att 
söka gemenskap med andra och/eller att söka närhet, ömhet och värme. För att 
kunna använda dessa strategier för att stärka självkänslan krävs en redan 
befintlig tro på sig själv och sin egen förmåga. Sökandet efter bekräftelse från 
andra sker exempelvis genom att hjälpa andra människor, eller genom att visa 
upp sina talanger inom konst, musik eller skrivande. Gemenskap med andra 
söks till exempel genom att dela intressen eller delta i fritidsaktiviteter med 
andra. Närhet, ömhet och värme söks från till exempel närstående, medboende 
eller husdjur. Att söka närhet, ömhet och värme från andra människor 
framträder som mindre lyckosamt än att söka närhet, ömhet och värme från 
husdjur. 

Om strategierna för att stärka självkänslan är framgångsrika underlättar de 
för att leva i nuet och bidrar till en mening i nuet. Om strategierna för att 
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stärka självkänslan däremot misslyckas, bidrar detta till känslor av 
meningslöshet och berövad egenmakt. 

Att hantera upplevelser, tankar och känslor innebär att hantera 
upplevelser av berövad egenmakt, maktlöshet, ensamhet, meningslöshet, 
känslor av att vara missförstådd och orättvist behandlad, samt oro för 
framtiden, men också upplevelser till följd av funktionsnedsättning och 
läkemedelsbiverkningar. Hanteringen av upplevelser, tankar och känslor sker 
genom att styra sina tankar till att vara så positiva som möjligt; att ge utlopp 
för sina känslor genom gråt, skratt, vredesutbrott, eller genom att måla, skriva 
poesi eller musik; och/eller att anförtro sig till andra, exempelvis personal, 
närstående, medboende, eller husdjur. 

Om strategierna för att hantera upplevelser, tankar och känslor är 
framgångsrika underlättar de för att leva i nuet, att sträva efter egenmakt och 
att stärka självkänslan. Om de inte fungerar kan dock strävan efter mening 
fortsätta med hjälp av de tidigare nämnda strategierna. Om ingen av 
strategierna är framgångsrik ökar känslan av berövad egenmakt, vilket 
hanteras genom en tillfällig vila från nuet. 

Att vila från nuet innebär att koppla bort alla tankar på det som sker här 
och nu och istället vila i en fiktiv verklighet, vila i det förflutna och/eller vila i 
framtiden. Med hjälp av exempelvis film, böcker eller TV-spel kan de boende 
finna vila i en fiktiv verklighet. Vila i det förflutna åstadkoms genom att tänka 
på positiva minnen från förr, såsom tidigare goda relationer, 
boendesituationer, resor och utflykter, medan vila i framtiden innebär att 
fantisera om en framtida förbättrad livssituation med exempelvis ett intressant 
arbete, goda relationer, ett trivsamt boende och möjligheter att ha husdjur. Ur 
den tillfälliga vilan, i den fiktiva verkligheten eller i dagdrömmarna, kan 
motivation, mod och styrka hämtas för att orka återvända till nuet och den 
ständiga strävan efter mening. 

Om strategierna för att sträva efter mening är framgångsrika upplevs en 
mening i nuet och känslan av berövad egenmakt minskar. Om däremot 
samtliga strategier misslyckas gång på gång, ökar känslan av att vara berövad 
egenmakt och kan bli så överväldigande att den leder till resignation. En flykt 
från nuet kan då vara den enda utvägen för att hantera den berövade 
egenmakten. 

Att fly från nuet innebär att inte återvända till nuet efter en tids vila, utan 
istället stanna kvar i den fiktiva verkligheten, i minnena från det förflutna eller 
i framtidsdrömmarna. Denna strategi används för att överleva i en livssituation 
som är en ständig påminnelse om den berövade egenmakten. Att fly från nuet 
innebär att hela dygnet, med undantag för måltider och sömn, leva i en fiktiv 
verklighet, leva i det förflutna eller leva i framtiden. Utöver måltiderna 
representeras då meningen med livet av det som händer i den fiktiva världen 
eller i dagdrömmarna. 
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Att bo och leva i ordinär bostad med boendestöd 
Resultaten från delstudie III och V synliggör hur det, ur de boendes perspektiv 
kan vara att bo och leva i ordinär bostad med boendestöd. 

Delstudie III 
Majoriteten av uttalandena om såväl det bästa som det sämsta i ordinär bostad 
med boendestöd berör aspekter av den fysiska miljön. Värdet av att ha en 
trevlig, lagom stor bostad, med tillfredsställande standard, bra läge och 
överkomlig hyra framhålls i beskrivningar av bostaden som  

 med närhet till , post, 
butiker o Vidare lyfts värdet av att ha  ett 

. Negativa aspekter av att ha en dyr 
bostad med otillfredsställande boendeyta, standard, skick och läge 
framkommer i utsagor om  
bostaden  att där 

. 
Aspekter av trygghet framkommer i uttalanden om att det bästa i 

boendesituationen är att känna sig trygg och säker i bostaden. Exempel på 
sådana uttalanden är att ha ett tryggt boende  och jag behöver inte vara 

. Å andra sidan vittnar uttalanden om att det sämsta i boendesituationen 
är att känna sig otrygg i bostadsområdet på grund av 

tt inte kunna gå ut på natten 
på grund av  Genom möjligheten att ringa boendestödet vid 
behov kan dock känslan av trygghet och säkerhet i hemmet förstärkas. 

De boende värdesätter de möjligheter till självständighet som ett boende i 
ordinär bostad innebär. Värdet av att ha möjligheter till frihet och oberoende 
framhålls i utsagor om 
bestämma över , , samt 

 Den självständighet som den egna 
bostaden erbjuder leder dock ibland till känslor av att vara ensam utan stöd. 
Känslor av ensamhet framkommer i utsagor om att 

och viss ensamhet, är mycket hemma i 

ovisshet om när boendestödjaren skall 
komma eller vem som kommer för att ge boendestöd. 

Som vardagliga höjdpunkter framhålls det positiva i att ha möjligheter till 
aktiviteter och hobbys, 

med ved, odlingar och fiska 
 Vidare kan livet berikas med vardagliga höjdpunkter om de 

boende har möjligheter att ha husdjur. Detta framkommer i uttalanden om att 
det bästa i boendesituationen är möjligheten att ha hund, 

 att pyssla med. 
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Delstudie V 
Vardagslivets omöjliga uppdrag framträder som en gemensam 
huvudangelägenhet för de boende i ordinär bostad med boendestöd. 
Vardagslivets omöjliga uppdrag inkluderar upplevelser av ett komplext 
vardagsliv med ett rikt informationsflöde, ständiga krav på uppmärksamhet, 
koncentration och beslutsfattande, som kompliceras av tidspress, oförutsedda 
händelser och plötsliga förändringar. Detta, i kombination med exempelvis 
uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter, tvångsmässigt 
beteende och svårigheter med tidsuppfattning, upplevs som mer eller mindre 
omöjligt att hantera. Den komplicerade kombinationen kräver en konstant 
medvetenhet om varje enskilt val och steg i vardagen och leder till rädsla för 
att inte klara av kraven, att inte duga, att missa något viktigt, eller att råka illa 
ut. Rädslan tar energi, minskar möjligheten att hantera de vardagliga kraven 
och leder till känslor av kaos, handlingsförlamning, ångest, skuld, skam, 
ensamhet och utsatthet. Vardagslivet beskrivs som en daglig kamp, vilken 
drivs av en önskan om att ha ett fungerande vardagsliv som de flesta andra 
verkar ha. Vardagslivets omöjliga uppdrag hanteras genom en ständig strävan 
efter att bemästra vardagslivet, vilket innebär att ta kommandot över och ha 
kontroll över vardagslivet, även om det upplevs som mer eller mindre 
omöjligt. Att bemästra vardagslivet kan ses som en process. Strategin att 
undvika hinder och svårigheter används innan processen har påbörjats, medan 
att identifiera vad som ingår i vardagslivet är en förutsättning för att processen 
skall komma igång. Därefter följer att organisera vardagslivet, att tackla 
vardagliga uppgifter, att utmana uppgifter som upplevs som omöjliga att klara 
av, och att berika sig själv och sitt vardagsliv. Om strategierna lyckas leder de 
till ett fungerande vardagsliv, känslor av att vara kapabel att hantera sin 
livssituation, samt upplevelser av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. 
Nedan förklaras de olika strategierna och deras respektive substrategier. 
 

Att undvika hinder och svårigheter är en strategi som används för att 
hantera vardagslivets omöjliga uppdrag innan processen att bemästra 
vardagslivet har påbörjats, men den används även under processens gång för 
att hantera de områden som ännu inte bemästras. Om processen att bemästra 
vardagslivet avbryts eller störs, sker en återgång till strategin att undvika. 
Strategin används för att gå runt hinder och hålla en distans till vardagslivets 
krav. Detta sker genom att ignorera och/eller genom att använda 
nödlösningar. Att ignorera innebär att avstå från att utföra vardagliga 
uppgifter såsom att laga mat, diska, städa bostaden, tvätta, öppna brev, betala 
räkningar, svara i telefon, samt att gå till arbetet, skolan eller träffpunkten. I 
situationer då det inte fungerar att ignorera, används istället nödlösningar, som 
exempelvis att anlita ett städföretag, att äta smörgås eller frukt istället för 
lagad mat, att köpa hämtmat eller snabbmat, samt att spela online-spel och 
använda sociala medier istället för att gå ut och umgås med andra människor. 
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Att undvika är ofta en lyckosam tillfällig strategi eftersom den löser 
la tillvaron på att 

undvika leder dock till konsekvenser som ökar känslan av kaos i tillvaron. 
Bostaden blir inte städad, tvätt, disk, sopor, post och andra saker staplas i 
högar. Viktiga möten och telefonsamtal glöms bort, brev öppnas inte och 
räkningar betalas inte. Situationen blir så småningom helt ohållbar och leder 
till handlingsförlamning, känslor av kaos, misslyckande, värdelöshet, skuld 
och skam över att inte kunna hantera det som andra människor betraktar som 
elementärt. Skammen leder till ett reducerat socialt liv och kaoset leder till 
ångest som i sin tur leder till minskad kapacitet att hantera vardagslivet, vilket 
leder till mer ångest, i en nedåtgående spiral. Boendestödet fungerar som den 
trigger som behövs för att bryta denna nedåtgående spiral och prova andra 
strategier för att hantera vardagslivets omöjliga uppdrag.  

Processen att bemästra vardagslivet påbörjas genom att identifiera, vilket 
innebär att undersöka och fastställa vad som ingår i vardagslivet, hur 
vardagslivet fungerar, samt hur och på vilka sätt det kan optimeras. Detta görs 
tillsammans med boendestödjaren och sker genom att kartlägga vardagslivet, 
att urskilja hinder och att urskilja möjligheter. Vardagslivet kartläggs för att 
få en överblick över vardagliga aktiviteter och hur de relaterar till varandra, 
som exempelvis att handla, laga mat, äta, sova, duscha, borsta tänderna, betala 
räkningar, gå till jobbet/skolan/träffpunkten och umgås med andra. Att urskilja 
hinder innebär att undersöka och fastställa vad som hindrar genomförandet av 
vardagliga aktiviteter. Hindren kan utgöras av exempelvis störande ljud och 
ljus, ostrukturerad omgivning, oklara riktlinjer, fobier, förhöjd känslighet för 
sinnesintryck, eller koncentrationssvårigheter.  Att urskilja möjligheter innebär 
att undersöka och fastställa vad som kan användas för att övervinna 
indentifierade hinder. Sådana möjligheter involverar omgivningsfaktorer 
såsom mörkläggningsgardiner, belysningsalternativ, förvaringsmöbler och 
kommunikationsalternativ, såväl som personliga resurser såsom noggrannhet, 
matematisk talang, förmåga att söka information eller att memorera detaljer. 

Om strategin att identifiera fungerar underlättar den för att organisera, 
vilket innebär att systematisera och strukturera vardagslivet genom att 
reducera, att skapa rumslig ordning och att skapa tidsmässig struktur. Att 
reducera innebär att bestämma vilka aktiviteter som skall prioriteras, vilka 
ägodelar som skall behållas och vilka man skall göra sig av med. Rumslig 
ordning skapas genom sortering och systematisering av ägodelar och viktiga 
handlingar, märkning av skåp och lådor, men också genom byte av mönstrade 
tapeter, möbler och textilier mot omönstrade. Tidsmässig struktur skapas med 

- - och veckoscheman för 
vardagliga aktiviteter som mat, sömn, personlig hygien, städning, tvätt, 
arbete/skola. Allteftersom ordning och struktur skapas fungerar vardagslivet 
bättre med allt färre komplikationer. Känslan av kaos minskar och ersätts av 
en känsla av att börja bemästra delar av vardagslivet, vilket leder till ökat 
självförtroende och underlättar för den fortsatta processen. Medan vardagslivet 
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organiseras synliggörs vilka områden som behöver tacklas och utmanas för att 
nå en fungerande vardag. 

Att tackla inkluderar att starta och genomföra vardagliga uppgifter som 
man inte vet hur man skall hantera, eller hur man skall få tid och energi för att 
genomföra. Detta görs genom att fokusera, att testa och att öva. Att fokusera 
innebär att koncentrera sig på en uppgift i taget. Det kan gälla en tillfällig 
uppgift som till exempel ett specifikt telefonsamtal, såväl som återkommande 
vardagliga uppgifter som disk och tvätt, eller aktiviteter som behöver 
bearbetas en längre tid genom att testa och öva, som till exempel att resa med 
allmänna kommunikationsmedel. Att testa innebär att prova olika sätt att ta itu 
med ett hinder eller ett återkommande problem i vardagen, till dess en 
fungerande lösning nås. Exempelvis testas olika transportmedel vid olika 
tillfällen på dagen för att finna ett optimalt sätt att färdas. Att öva innebär att 
utföra samma vardagliga aktivitet upprepade gånger, och/eller att utföra 
vardagliga aktiviteter i samma ordning dag för dag för att uppnå rutin. 

Allteftersom vardagen blir mer och mer hanterbar stärks självkänslan och 
det finns alltmer tid och kraft för att utmana de svårigheter det innebär att ta 
itu med uppgifter som upplevs som omöjliga att klara av. Detta sker i flera 
steg och pågår ofta under lång tid. För att utmaningen skall vara möjlig att 
genomföra behöver personen hitta fungerande sätt att skydda sig mot olika 
former av obehag som utmaningen medför. Exempelvis kan biljettmaskinen i 
bussen, eller självscannern i varuhuset fungera som skydd mot ögonkontakt 
med andra människor, medan hunden eller boendestödjaren kan upplevas som 
ett skydd mot obehag som kan uppstå i samband med promenader. Skyddet 
underlättar för arbetet med att utmana, som börjar med att närma sig 
utmaningen, det vill säga planera för när, var och hur utmaningen skall 
genomföras. Nästa steg är att möta utmaningen, exempelvis kan rädsla för att 
gå ut mötas genom att stå en stund i dörröppningen, medan obehag av 
tandborstning kan mötas genom att titta på och känna på olika tandborstar, 
samt välja ut och köpa en tandborste. Att genomföra delar av utmaningen sker 
i flera steg och initialt genomförs endast en mycket liten del av utmaningen. 
Exempelvis kan några få steg tas utanför bostaden, eller tandborsten försiktigt 
föras in i munnen en stund. Successivt genomförs sedan en allt större del av 
utmaningen, för att slutligen fullfölja utmaningen, vilket innebär att genomföra 
hela uppgiften från början till slut och involvera den i de dagliga rutinerna. I 
exemplen ovan kan detta innebära att ta långpromenader flera gånger i veckan 
och att borsta tänderna varje dag. 

Om strategin att utmana är framgångsrik leder den till ökat självförtroende 
och så småningom kan uppgiften bli möjlig att genomföra utan stöd. Om 
strategin däremot inte är framgångsrik och målet för utmaningen inte uppnås, 
leder det till känslor av misslyckande och minskat självförtroende. I den 
fortsatta processen fyller då boendestödjaren en viktig funktion när det gäller 
att motivera och stödja personen att söka nya sätt för att närma sig, möta och 
genomföra utmaningen. 
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Om strategierna att identifiera, att organisera, att tackla och att utmana 

fungerar, leder de till ett alltmer fungerande vardagsliv, ökad självkänsla och 
mod, vilket i sin tur leder till möjligheter att berika sig själv och sitt 
vardagsliv ytterligare och genom detta göra vardagslivet än mer positivt. Att 
berika sig själv och sitt vardagsliv sker genom att göra sig själv betydelsefull, 
att leva hälsosamt, samt genom att förgylla tillvaron. Att göra sig själv 
betydelsefull inkluderar att hjälpa andra, vara ett stöd för andra och sprida 
glädje bland andra, men också att söka arbete eller studier, ta lektioner för 
bilkörkort, utföra viktiga sysslor och prestera bra i sitt arbete. Att leva 
hälsosamt inkluderar exempelvis att tillaga och äta varierad och näringsrik 
mat, att motionera, att ta sin medicin enligt läkarordination, samt att undvika 
alkohol och droger. Att förgylla tillvaron innebär att satsa på livets goda och 
ljusa sidor för att ge livet en guldkant. Detta görs exempelvis genom att omge 
sig med trevliga och vackra saker , att planera för 
positiva händelser, att umgås med nära och kära och att vistas i miljöer där 
man trivs och känner sig avslappnad. 

Om strategin att berika sig själv och sitt vardagsliv fungerar leder den till 
känslor av att vara kapabel och betydelsefull, förbättrad hälsa, ökat 
välbefinnande, samt upplevelser av att ha ett vardagsliv som liknar andra 
människors. 

Om processen att bemästra vardagslivet är framgångsrik och pågår under 
lång tid, upplevs inte längre vardagslivets uppdrag som omöjligt. När 
vardagslivet blir hanterbart, personen känner sig betydelsefull och kapabel, 
upplever ett förbättrat välbefinnande och när livet till och med har fått en 
guldkant, väcks tankar om att vara kapabel att bemästra vardagslivet på egen 
hand, utan stöd. Det kan då vara aktuellt att gradvis reducera mängden 
boendestöd och planera för en framtid utan detta stöd. 

Om däremot processen att bemästra vardagslivet blir avbruten eller störd, 
exempelvis på grund av bruten kontinuitet i boendestödet, bryts den tidigare 
skapade ordningen och strukturen successivt ner. Vardagslivets uppdrag 
upplevs åter som omöjligt och en återgång sker till att undvika hinder och 
svårigheter, vilket i sin tur leder till en nedåtgående spiral av kaoskänslor och 
ångest. Denna spiral kan dock brytas och en återgång till processen att 
bemästra vardagslivet kan ske med hjälp av återinförd kontinuitet i 
boendestödet. 

Boendestödet framträder som en viktig facilitator, en förutsättning för att 
processen att bemästra vardagslivet skall komma igång och fortskrida, medan 
kontinuitet och tid är avgörande för att den skall vara framgångsrik. Ju längre 
tid processen fortgår utan avbrott, desto mer av vardagslivet bemästras. 
Avbrott och komplikationer i processen kan förorsakas av triggers såsom 
plötsliga förändringar när det gäller planerade tider, oväntade händelser, 
bruten ekonomisk kontinuitet, bruten kontinuitet i boendestödsschema, eller 
bruten kontinuitet när det gäller vem som ger boendestöd. 
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Den beviljade stödinsatsen omprövas med jämna mellanrum och det 
framkommer uttryck för en ständigt närvarande oro för att en progression i 
processen att bemästra vardagslivet skall leda till att boendestödet dras in, 
trots att personen inte är redo att hantera vardagslivet helt på egen hand. 
Löften om att boendestödet inte kommer att dras in förrän den boende är redo 
för detta, att boendestödet då successivt kommer att trappas ner och att det 
under en period därefter kommer att finnas möjlighet att ringa 
boendestödjaren vid behov, minskar denna oro. 

De boendes behov av kontinuitet gäller såväl tidpunkten för boendestödet 
som personen som genomför boendestödet. Att släppa in en obekant människa 
i bostaden är förenat med oro och rädsla. Därför är det särskilt svårt att hantera 
situationer när en obekant boendestödjare kommer utan förvarning, 
exempelvis i samband med ordinarie boendestödjares sjukfrånvaro.  

I de boendes berättelser framstår boendestödsrelationen som ett 
teamarbete, där den boende och boendestödjaren tillsammans och successivt 
skapar en fungerande boendestödsstruktur som de kontinuerligt justerar och 
anpassar efter behov. De boende ger uttryck för att vikarierande 
boendestödjare inte är insatta i boendestödets struktur och att situationer då 
ordinarie boendestödjare ersätts av vikarier leder till känslor av att vara ensam 

 Oron för att stå 
ensam med detta ansvar leder ibland till valet att avstå från boendestöd när 
ordinarie boendestödjare har semester. Detta val medför i sin tur ett avbrott i 
processen att bemästra vardagslivet. Under längre uppehåll i boendestödet 
bryts den tidigare skapade ordningen och strukturen successivt ner, 
vardagslivets uppdrag upplevs som omöjligt att hantera igen och en återgång 
sker till strategin att undvika hinder och svårigheter. 
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Avhandlingens övergripande syfte har varit att, ur de boendes perspektiv, 
utforska och utveckla kunskap om boendesituationen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Resultatet visar att trygghet, säkerhet och 
avskildhet, samt valmöjligheter och självbestämmande vid byte av bostad 
predicerar boendetillfredsställelse. Vidare pekar resultatet mot att personer 
med psykisk funktionsnedsättning värdesätter möjligheter till frihet och 
självständighet. I resultatet framkommer att boendesituationen i bostäder med 
särskild service präglas av daglig social interaktion och begränsade 
möjligheter till avskildhet och självbestämmande. De boende i denna 
boendeform ger uttryck för upplevelser av berövad egenmakt. I ordinär bostad 
präglas boendesituationen av möjligheter till självständighet, samtidigt som de 
boende uttrycker känslor av ensamhet och upplevelser av vardagslivet som ett 
omöjligt uppdrag. I samtliga fem delstudier har forskningsområdet utforskats 
genom att i första hand använda de boendes egna erfarenheter som 
kunskapskälla. Resultatet kan därmed förstås som sprunget ur de boendes 
perspektiv. 

Metoddiskussion 
I avhandlingens fem delstudier används olika metoder för att utforska och 
utveckla kunskap om boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, ur de boendes perspektiv. I detta avsnitt diskuteras först 
övergripande metodologiska överväganden, såsom transparens, 
rekryteringsförfarande samt valet av forskningsmetoder. Därefter diskuteras 
delstudiernas genomförande utifrån begrepp som är relevanta för respektive 
metod. 

Övergripande metodologiska överväganden 
För att uppnå transparens och därmed ge läsaren möjlighet att förstå hur 
resultaten har växt fram, har genomförandet av såväl datainsamling som 
analyser i respektive delstudie beskrivits systematiskt. Varje steg i 
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forskningsprocessen, såväl litteraturgenomgångar som analysarbete och 
resultat, har granskats kritiskt tillsammans med handledare och vid 
återkommande doktorandseminarier under forskarutbildningen. 

Rekryteringen till avhandlingens delstudier skedde i huvudsak genom att 
kommunernas verksamhetschefer förmedlade kontakter med presumtiva 
deltagare. Detta innebar att de hade möjlighet att påverka urvalet, till exempel 
genom att förmedla kontakter till personer som de vet är positivt inställda till 
sin boendesituation och det boendestöd de erhåller. De negativa aspekter av 
boende och boendestöd som framkommer i resultaten visar dock att de boende 
som deltagit i forskningsprojektet inte enbart är positivt inställda. Rekrytering 
skedde även via personliga besök i bostäder med särskild service (delstudie 
IV) och kommunala träffpunkter (delstudie V). De deltagare som rekryterades 
via träffpunkterna hade svårare funktionsnedsättningar jämfört med de som 
rekryterades via verksamhetscheferna. Å andra sidan, en majoritet av de som 
rekryterades via verksamhetscheferna besökte aldrig träffpunkterna och kunde 
således inte rekryteras via dessa. 

Genom att kombinera olika forskningsmetoder bidrar avhandlingen med 
såväl en översiktlig som en fördjupad bild av boendesituationen för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. I delstudie I testades den enkät, SHPD, 
som sedan låg till grund för delstudie II, i vilken de boendes tillfredsställelse 
med olika på förhand definierade aspekter av boendesituation och boendestöd 
synliggjordes. Genom enkäten nåddes många deltagare från olika delar av 
landet, vilket genererade en övergripande bild. De öppna frågorna i delstudie 
III bidrog med nyanser och detaljer genom att de gav deltagarna möjlighet att 
associera fritt och med egna ord beskriva positiva och negativa aspekter av 
boendesituationen. Frågorna om graden av tillfredsställelse med boende och 
boendestöd (delstudie II) gav deltagarna möjligheter att skatta sin 
tillfredsställelse med hjälp av en skala från ett till fem, medan de öppna 
frågorna om det bästa och det sämsta i boendesituationen (delstudie III) 
innebar en dikotomisering i vilken deltagarna endast hade möjlighet att 
beskriva två ytterligheter. I arbetet med att utforska och utveckla kunskap om 
boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning, ur de 
boendes perspektiv, är dock dessa ytterligheter värdefulla eftersom de bidrar 
med en yttre ram för hur det kan vara att bo och leva i de båda 
boendeformerna. För att utforska vad som kan rymmas mellan dessa båda 
ytterligheter behövs vidare forskning. 

En jämförelse mellan resultaten i delstudie II och III visar på värdet av att 
använda olika forskningsmetoder när området beforskas. Den enkät, SHPD, 
som användes i delstudie II baseras på tidigare forskning inom området och är 
framtagen av forskare som är experter utifrån sin teoretiska och praktiska 
kunskap och erfarenhet inom området. När de boende fick möjlighet att 
berätta med egna ord om det bästa och det sämsta i boendesituationen 
(delstudie III) lyfte de dock aspekter, såväl positiva som negativa, som inte är 
inkluderade i SHPD (delstudie II), och som inte heller varit inkluderade i 
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tidigare internationella studier inom området (Elliott m. fl., 1990; Hanrahan m. 
fl., 2001; Tsemberis m. fl., 2003). Detta belyser vikten av att i forskning på 
området ta tillvara den expertfarenhet de boende besitter (Barker & Buchanan-
Barker, 2005; Skidmore, 2005; Warne & McAndrew, 2007). 

Resultaten från delstudie II och III indikerar att en rapporterad hög grad av 
tillfredsställelse med ett antal på förhand fastställda aspekter av 
boendesituation och boendestöd, inte per automatik behöver innebära en hög 
grad av tillfredsställelse med alla aspekter i boende- eller 
boendestödssituationen. Detta väckte frågan om huruvida frågorna med fasta 
svarsalternativ täcker de områden som är angelägna för målgruppen. Vidare 
synliggjorde resultaten i delstudie II och III skillnader mellan att bo i bostad 
med särskild service och att bo i ordinär bostad med boendestöd. 
Sammantaget ledde ovanstående fram till ett beslut om att genomföra två 
intervjustudier, en i vardera boendeformen, för att få en djupare förståelse för 
hur det kan vara att bo i de två boendeformerna, vad som är mest angeläget för 
de boende och hur de hanterar detta. 

Mot bakgrund av avhandlingens utgångspunkt, att den enskilda människan 
är expert på sin egen livssituation, bedömdes det som relevant att låta de 
boende själva få berätta om sin tillvaro, fritt och med egna ord, utan att bli 
styrda av intervjuarens ambition att hålla fast vid en intervjuguide, en 
färdigformulerad forskningsfråga eller ett på förhand definierat problem eller 
fenomen. En på förhand formulerad forskningsfråga innebär att forskaren på 
förhand har bestämt vad som skall studeras, vilket enligt Glaser (1998) skulle 
kunna påverka resultatet så att det som är mest angeläget för målgruppen inte 
blir synligt. Att inte utgå från en på förhand formulerad forskningsfråga 
innebär å andra sidan att forskaren inte avgör vad som skall vara i fokus för 
forskningen. Metoden kräver att forskaren är öppen för att forskningens fokus 
istället styrs av empirin, vilket i sin tur kan innebära att resultatet synliggör 
andra områden än forskaren initialt har förväntat sig. 

Genom sin öppna och följsamma karaktär gav intervjuerna i delstudie IV 
och V utrymme för såväl oförutsedda aspekter, som ytterligheter och det som 
kan finnas mellan dessa. Intervjuerna fungerade därmed som ett komplement 
till de strukturerade och färdigformulerade frågor som användes vid 
datainsamlingen i delstudie I-III. Därtill genererades två teorier vilka 
grundades i data från de öppna intervjuerna, observationer i samband med 
intervjuerna, sekundäranalyser av insamlad data i delstudie II och III samt en 
litteraturgenomgång. Dessa båda grundade teorier bidrar med ytterligare 
kunskap på området. 

Forskningsprocessen har präglats av en öppenhet för att låta empirin tala 
och vara vägledande för forskningen, vilket har medfört att avhandlingens 
fokus har vidgats från att utforska hur det kan vara att bo, till att utforska hur 
det kan vara att bo och leva i de boendeformer och med det boendestöd som 
erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta vidgade fokus kan 
ses som en följsamhet till avhandlingens teoretiska utgångspunkter att 
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människan är en kompetent, erfarenhetsrik expert på sin egen livssituation 
(Barker & Buchanan-Barker, 2005; Skidmore, 2005; Warne & McAndrew, 
2007) och en odelbar flerdimensionell enhet som förstås i relation till det 
sammanhang han/hon befinner sig i (Barker & Buchanan-Barker, 2005; 
Wiklund, 2003). Genom att, med utgångspunkt från de boendes öppna svar i 
delstudie III, ifrågasätta huruvida frågorna i delstudie II täcker det som är 
angeläget för målgruppen, var ambitionen att inta en lärlings roll, utgå från de 
boendes perspektiv, vara följsam och försöka förstå genom att lyssna till 
erfarenhetsexperterna på området, de boende själva. Valet av klassisk grundad 
teori i delstudie IV och V gjorde det möjligt att utforska vad som är mest 
angeläget för de boende genom att lyssna till deras berättelser, utan att vara 
bunden till ett på förhand bestämt problem eller fenomen. När 
erfarenhetsexperternas berättelser fick vara vägledande för 
forskningsprocessen, vidgades forskningsprojektets fokus och två grundade 
teorier genererades om vad som är mest angeläget för de boende i respektive 
boendeform, samt hur de hanterar detta. 

Sammanfattningsvis har ovan nämnda metodval påverkat resultatet 
såtillvida att studierna huvudsakligen har genererat en bild av vad som, förstått 
ur de boendes perspektiv, är gemensamt för deras boende- och livssituation i 
respektive boendeform, samt skillnaderna mellan att bo och leva i bostad med 
särskild service och att bo och leva i ordinär bostad med boendestöd. För att få 
kunskap om individuella variationer krävs dock ytterligare forskning. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i delstudie I och II 
Förfaringssättet vid datainsamlingen i delstudie I och II, att den som så 
önskade fick hjälp med att skriva ner sina svar, skulle kunna medföra att inte 
alla svar blev korrekt antecknade. Samtliga projektassistenter informerades 
därför om vikten av att inte påverka deltagarnas svar, oavsett om de valde att 
skriva själva eller om de önskade hjälp med att skriva. I samband med denna 
information fick projektassistenterna noggranna instruktioner om att i 

verifiera varje nedskrivet svar. 
Enkäten, SHPD, validitets- och reliabilitetstestades i flera steg, avseende 

såväl innehåll och konstruktion, som stabilitet över tid och homogenitet 
(delstudie I). Konstruktionsvaliditeten testades dels av en brukarpanel, dels i 
en pilotstudie. I den senare undersöktes dessutom test-retestreliabiliteten, med 
rekommenderade referensvärden (Altman, 1991) för intraklasskorrelationen. 
Enkätfrågornas relationer till varandra undersöktes i en faktoranalys (Rust & 
Golombok, 2008) och enkätens homogenitet 
Faktoranalys bygger på klassisk mät och testteori. Det borde vara möjligt att 
även testa konstruktionsvaliditeten med utgångspunkt från modern mät och 
testteori, till exempel med hjälp av Rasch-analys, en modell inom Item 
Response Theory (Hagquist, Bruce, & Gustavsson, 2009; Tennant, McKenna, 
& Hagell, 2004). 
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De tre frågor som i delstudie I visade låg communality diskuterades enligt 
följande, utifrån relevans och tänkbara orsaker till de låga nivåerna av 
communality: 

Frågan om tillfredsställelse med närhet till familjen kan vara svår att 
besvara för den som inte har någon kontakt med familjen och för den som inte 
har någon familj. Vidare kan det vara oklart vad tillfredsställelse med närhet 
till familjen innebär. En person kan vara tillfredsställd med att familjen bor 
långt borta, likaväl som med att de bor nära. På samma sätt kan en person vara 
otillfredsställd med att familjen bor långt borta, likaväl som med att de bor 
nära. 

Frågan om tillfredsställelse med mängden valmöjligheter när det gäller den 
nuvarande bostaden specificerar inte att valmöjligheterna gäller valet av 
bostad och bostadsområde. Således kan frågan tolkas som att den gäller valet 
av tapeter, färg eller inredning i bostaden. I en svensk kontext, där personer ur 
målgruppen har begränsade möjligheter att välja bostad och ofta bara blir 
anvisade en bostad, kan dessutom frågans relevans diskuteras. 

Slutligen specificerar inte frågan om självständighet i det dagliga livet 
vilka aspekter av det dagliga livet som avses. Frågan skulle därför kunna 
uppfattas relatera till helt andra aspekter än boende och boendestöd, såsom 
exempelvis den boendes ålder, erfarenhet, funktionsnedsättning, aktuella 
symtom, relationer till familj och vänner, samt kontakter med myndigheter 
och sjukvård. 

När de ovan nämnda tre frågorna exkluderats visade SHPD god validitet 
och reliabilitet, vilket i sin tur stärker validiteten och reliabiliteten för 
delstudie II. 

Resultatens generaliserbarhet stärks av att urvalet är relativt stort (370 
deltagare), att data har samlats in från olika delar av Sverige, i såväl 
glesbygds- som stadsmiljö, samt att urvalet motsvarar den procentuella 
fördelningen av boende i de båda boendeformerna. Utformningen av 
samhällsbaserade boendeinsatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning varierar internationellt. Oavsett utformningen av 
boendeinsatserna kan dock boendeformerna delas in, på liknande sätt som i 
denna avhandling, utifrån graden av personalbemanning: personalbemannade 
bostäder respektive ordinära bostäder där den boende får boendestöd en eller 
flera gånger i veckan. Resultaten kan således vara intressanta ur såväl ett 
nationellt som ett internationellt perspektiv. För att undersöka resultatens 
generaliserbarhet till internationella kontexter behövs dock vidare forskning. 
Mot bakgrund av begreppsmässiga och praktiska olikheter mellan länder 
(Socialstyrelsen, 2009a) kan SHPD, som är utvecklad och testad i en svensk 
kontext, behöva justeras för att fungera i internationell forskning. 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet i delstudie III 
De öppna frågorna besvarades efter att enkätfrågorna med fasta svarsalternativ 
besvarats, vilket kan ha påverkat hur deltagarna har besvarat dessa två frågor. 
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Å andra sidan synliggör resultatet av delstudie III såväl detaljer och nyanser 
som aspekter som inte blev synliga i delstudie II, vilket kan tyda på att 
påverkan inte var betydande. 

Datainsamlingen i delstudie III genomfördes på samma sätt som i delstudie 
II, vilket innebar att den som så önskade fick hjälp med att skriva ner sina 
svar. Med avsikten att minska risken för att svaren inte skulle bli korrekt 
antecknade, instruerades projektassistenterna att i förekommande fall endast 

och att be deltagaren verifiera varje nedskrivet svar. 
I avsikt att minska risken för påverkan av begrepp från SHPD och 

resultatet i delstudie II, påbörjades analysen av deltagarnas svar på de öppna 
frågorna ett år efter avslutat analysarbete av skattningsfrågorna. För att minska 
risken för att forskarens förförståelse skulle påverka analysen, kodades 
materialet av två forskare var för sig och hela analysarbetet genomfördes med 
ständigt återkommande reflektioner kring huruvida genererade koder var 
sprungna ur data eller ur den egna förförståelsen. 

Resultatets överförbarhet stärks i delstudie III av att urvalet är relativt stort 
(364 deltagare), att data har samlats in i såväl glesbygds- som stadsmiljöer i 
olika delar av Sverige, samt att urvalet motsvarar den procentuella nationella 
fördelningen av boende i de båda boendeformerna. Mot bakgrund av tidigare 
beskrivna internationella olikheter (Socialstyrelsen, 2009a) behövs dock 
vidare forskning för att undersöka resultatens överförbarhet till internationella 
kontexter. 

Passform, relevans, funktionalitet och modifierbarhet i delstudie 
IV och V 
Vid bedömningen av en klassisk grundad teori används begreppen passform, 
relevans, funktionalitet och modifierbarhet (Glaser, 1992, 1998). Enligt Glaser 
(1998) kan en klassisk grundad teori aldrig sägas vara rätt eller fel, den har 
bara mer eller mindre passform, relevans och funktionalitet, samt är mer eller 
mindre modifierbar. Genom att, i delstudie IV och V, använda klassisk 
grundad teori för såväl datainsamling som analyser har två grundade teorier 
genererats vilka genom sin förklarande karaktär ger betydelsefulla 
dimensioner till avhandlingens resultat. 

De båda teorierna grundades kontinuerligt i data, genom ständigt 
jämförande analyser under hela forskningsprocessen, vilket innebär att teorin 
hela tiden verifierades under forskningens gång. De båda teorierna är 
grundade i data som samlats in via intervjuer och observationer (delstudie IV 
respektive delstudie V), enkätfrågor med förutbestämda svarsalternativ 
(delstudie II), öppna enkätfrågor (III), samt litteraturgenomgångar (delstudie 
IV respektive delstudie V). 

I informationsbreven till deltagarna framkommer att forskningsprojektet 
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betraktas som ett på förhand identifierat forskningsfenomen, vilket enligt 
Glaser (1998) skulle kunna påverka resultatet så att det som är mest angeläget 
för målgruppen inte blir synligt. Boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning  är dock snarare en beskrivning av den kontext i vilken 

inledning till varje enskild intervju. Efter denna inledning styrdes samtalet av 
den intervjuade personen och intervjuaren strävade efter en följsamhet till 
dennes berättelse. Oavsett vad den intervjuade personen valde att samtala om, 
gjordes inga försök från intervjuarens sida att återföra samtalet till 

 
Med passform menas hur väl de teoretiska begreppen passar de incidenter 

de representerar (Glaser, 1998). För att uppnå en god passform skrevs och 
sorterades konceptuella memon under hela forskningsprocessen, i sökandet 
efter relationer mellan begrepp och incidenter, samt mellan begrepp och 
kärnkategorin. 

Relevans innebär att teorin berör de inblandade människornas 
huvudangelägenhet (Glaser, 1998). För att uppnå relevans pågick 
datainsamling och kodning av data till dess mättnad uppnåddes och inget nytt 
tillkom. Vid datainsamlingen användes fältanteckningar. Fältanteckningar 
täcker inte varje enskild detalj i en intervju, på det sätt som transkriberade 
ljudinspelningar kan göra.  I en klassisk grundad teori eftersträvas dock inte en 
fullständig beskrivning av vad deltagarna berättar. Forskaren söker inte efter 
detaljer på individnivå, utan snarare efter gemensamma angelägenheter och 
upprepningar av mönster i data (Glaser, 1978, 1998). Glaser (1998) menar att 
forskaren, vid inspelning och transkribering av intervjuer, riskerar att fastna i 
detaljbeskrivningar istället för att fokusera på upprepningar av mönster och 
det som är gemensamt för deltagarna. Metodens fokus på det som är 
gemensamt innebär att information som eventuellt går förlorad eller förbises i 
en intervju kommer att visa sig i kommande intervjuer, eftersom 
datainsamling pågår till dess att inget nytt tillkommer (ibid.). Mot bakgrund av 
målgruppens sårbarhet och att flera deltagare meddelade att förutsättningen för 
deras deltagande i studien var att ingen ljudinspelning gjordes, bedöms 
beslutet att följa metodologin för klassisk grundad teori, och därmed undvika 
ljudinspelningar, som relevant. För att få kunskap om detaljer och variationer 
på individnivå behövs forskning som fokuserar på just detta och i det 
sammanhanget kan inspelade intervjuer vara värdefulla och komplettera denna 
forskning. 

Funktionalitet innebär att begreppen och det sätt som de relaterar till 
varandra är tillräckliga för att förklara hur angelägenheten hanteras (Glaser, 
1998). Analysprocessen fokuserade därför på att finna en kärnkategori som, 
med så stor variation som möjligt, förklarar hur huvudangelägenheten 
hanteras. 

Med modifierbarhet menas att teorin som är genererad i en viss kontext, en 
så kallad substantiv teori, kan modifieras för att fungera i en annan kontext 

958931 Rosita Brolin_inl 184s.indd   63 2016-08-12   09:01



 

56 

(Glaser, 1998). Teorin Strävan efter mening förklarar hur personer som har en 
psykisk funktionsnedsättning och bor i bostad med särskild service hanterar 
sin huvudangelägenhet att vara berövad egenmakt (delstudie IV), medan 
teorin Att bemästra vardagslivet förklarar hur personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning och bor i ordinär bostad med boendestöd, hanterar sin 
huvudangelägenhet vardagslivets omöjliga uppdrag (delstudie V). Båda 
teorierna förklarar mänskligt beteende och är abstrakta till tid, rum och person, 
vilket gör dem modifierbara till andra kontexter, det vill säga de kan jämföras 
med ny data i en annan kontext och modifieras så att de fungerar i den aktuella 
kontexten. De kan därför vara relevanta även i andra sammanhang när 
människor blivit berövade egenmakt, respektive när vardagslivet upplevs som 
ett omöjligt uppdrag. Ytterligare forskning behövs dock för att utröna hur väl 
de båda teorierna fungerar i andra kontexter. 

Resultatdiskussion 
Avhandlingens övergripande syfte har varit att utforska och utveckla kunskap 
om boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning, ur de 
boendes perspektiv. Resultaten pekar på att boendesituationen utgör en 
integrerad del av en människas livssituation och därmed inte kan förstås som 
separerad från denna. Att det förhåller sig på detta vis tydliggjordes successivt 
under forskningsprocessens gång. Deltagarna, som informerats om att 
forskningen avser att studera boendesituationen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, tar upp vitt skilda aspekter av sin livssituation såsom 
bostadens fysiska miljö, social interaktion, frihet, oberoende, 
självbestämmande, god mat och kaffe, samt möjligheter och svårigheter i 
vardagslivet. Genom att låta empirin vara vägledande för forskningen har 
avhandlingens fokus vidgats från att utforska hur det kan vara att bo, till att 
utforska hur det kan vara att bo och leva i de boendeformer och med det 
boendestöd som erbjuds målgruppen. Att bo och leva kan förstås som ett 
koncept. Detta koncept kan även separeras och förstås som två begrepp att bo 
och att leva. I Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) listas en lång rad 
definitioner av såväl verbet bo som verbet leva, och en viss koppling görs 
mellan de båda verben. Begreppet bo eva 

leva  eller 
). 

Avhandlingens resultat synliggör såväl likheter som skillnader beträffande 
de boendes situation i de båda boendeformerna, bostad med särskild service 
respektive ordinär bostad med boendestöd. Nedan diskuteras först de resultat 
som är gemensamma, oavsett boendeform, därefter diskuteras de resultat som 
är specifika för boende i bostad med särskild service, respektive för boende i 
ordinär bostad med boendestöd. 
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Att bo och leva med psykisk funktionsnedsättning 

Att ha önskemål och behov som andra 
Avhandlingens resultat visar att personer med psykisk funktionsnedsättning 
värdesätter en god boendemiljö i form av en bostad som är tillräckligt stor, i 
tillfredsställande skick, med tillfredsställande standard och ett läge som 
motsvarar individens behov av såväl trygghet och avskildhet som närhet till 
andra människor och till samhällsservice (delstudie II och III). Detta resultat 
överensstämmer med internationella befolkningsstudier om boendepreferenser 
och boendetillfredsställelse (Jansen, 2013; Vera-Toscano & Ateca-Amestoy, 
2008), vilka visar att människor värdesätter en bostad som är tillräckligt stor, 
funktionell och i tillfredsställande skick. Därmed kan resultatet förstås som att 
personer med psykisk funktionsnedsättning har liknande boendepreferenser 
som människor i allmänhet och inte endast behov och preferenser som är 
kopplade till deras funktionsnedsättning. 

I enkätstudien (delstudie II) framträder en positiv bild med en generellt hög 
grad av boendetillfredsställelse, samtidigt som mer än en tredjedel av 
deltagarna uppger att de vill flytta någon annanstans. De öppna frågorna 
(delstudie III) och intervjuerna (delstudie IV och V) ger en delvis annorlunda 
och mer nyanserad bild, med såväl positiva som negativa aspekter av 
boendesituationen. Den höga graden av självrapporterad 
boendetillfredsställelse skulle kunna kopplas till lägre förväntningar och 
tacksamhet (Walker & Seasons, 2002), tidigare negativa erfarenheter (Elliott 
m. fl., 1990), eller att människor vänjer sig vid sin boendesituation och därför 
uppskattar sin bostad trots att den inte motsvarar deras preferenser (Jansen, 
2013). 

Betydelsen av en lugn, trygg och säker miljö synliggörs i delstudie II, där 
tillfredsställelse med trygghet, säkerhet och avskildhet framträder som den 
främsta prediktorn för allmän tillfredsställelse med boendesituationen, vilket 
bekräftar en tidigare studie på området (Tsemberis m. fl., 2003). Betydelsen av 
trygghet, säkerhet och avskildhet bekräftas ytterligare i delstudie III där 
trygghet i bostaden, otrygghet i bostadsområdet och kränkt integritet på grund 
av begränsade möjligheter till privatliv och avskildhet framkommer som 
viktiga aspekter av det bästa respektive det sämsta i boendesituationen. 

Miljöns betydelse för människans hälsa och välbefinnande 
uppmärksammades redan av Nightingale (1859/1989) och betonas fortfarande 
inom vårdvetenskapligt utformad vård (Wiklund, 2003) och i Tidalmodellen 
(Barker, 2001, 2003; Barker & Buchanan-Barker, 2005). Under en människas 
livsresa spelar den omgivande miljön en avgörande roll. Barker och 
Buchanan-Barker (2005) beskriver i sin metafor hur behagliga resdagar över 
lugna vatten avlöses av stormiga och hotfulla. Vid kritiska tillfällen, när 
skeppet tar in vatten och ett skeppsbrott hotar kan skeppet behöva lotsas till en 
lugn och trygg hamn där den resande kan vila ut och reparera sitt skepp innan 
det åter styrs ut på livets hav. I metaforen liknar författarna den psykiatriska 
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vårdmiljön vid den lugna och trygga hamnen där en människa som befinner 
sig i kris får möjlighet att vila ut och få den vård och det stöd han/hon behöver 
(ibid.). Metaforen kan även användas för att förstå boendemiljöns betydelse 
för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Sammanfattningsvis kan kunskap om boendemiljöns betydelse vara 
värdefull vid såväl planering som vid genomförande av boendeinsatser för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom att lyssna till individens 
önskemål och behov, när det gäller såväl aspekter av den fysiska miljön som 
aspekter av trygghet, säkerhet och avskildhet, ökar möjligheterna att kunna 
erbjuda en tillfredsställande boendesituation. 

Att vilja vara fri och självständig 
I delstudie II framträder möjligheten att själv välja bostadsområde och bostad 
som en betydelsefull prediktor för boendetillfredsställelse oavsett hur länge 
personen har bott i sin nuvarande bostad. Detta resultat tillför ny kunskap 
inom området. Vikten av valmöjligheter har visserligen belysts i tidigare 
studier, men då med fokus på kontroll och valmöjligheter i det dagliga livet 
(Hoffmann m. fl., 2000; Leff & Trieman, 2000; Nelson m. fl., 2007; Shepherd 
& Murray, 2001; Tsemberis m. fl., 2003). Betydelsen av kontroll och 
valmöjligheter i vardagslivet synliggörs i delstudie III, IV och V där även 
frihet och oberoende framträder som viktiga aspekter av boendesituationen. 
Dessa aspekter kan förstås i termer av respekt för individens värdighet 
(Edlund, 2002), integritet (Andersson, 1994) och önskningar (Barker & 
Buchanan-Barker, 2005). 

Friheten att få komma och gå som man vill i sin bostad, att själv få 
bestämma när fönstret skall öppnas och vem som får komma in i bostaden, 
kan förstås som självklara mänskliga rättigheter. Avhandlingens resultat 
indikerar dock att dessa rättigheter inte upplevs som självklara för 
målgruppen, eftersom de tas upp som betydelsefulla aspekter av 
boendesituationen. I delstudie III förekommer uttalanden som kan tolkas som 
att personer ur målgruppen jämför sin nuvarande boendesituation med tidigare 
negativa erfarenheter. Exempel på sådana 

Det är mycket bättre än på XX 
(namn på psykiatriskt fått ett , 

 och nstret när jag 
. Resultatet kan ses som en bekräftelse på att personer ur målgruppen har 

tolererat sämre villkor på grund av tacksamhet över att deras nuvarande 
situation är bättre än den har varit tidigare (Elliott m. fl., 1990; Walker & 
Seasons, 2002). 

Att vara utsatt och sårbar 
Gemensamt för de boende i bostad med särskild service och ordinär bostad är 
också att deras vardag präglas av en utsatthet och sårbarhet i en livssituation 
som inte motsvarar deras behov, förväntningar eller önskemål (delstudie II-V). 
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Utsattheten består bland annat i att ha begränsade möjligheter att påverka sin 
livssituation på grund av berövad egenmakt (delstudie IV) eller på grund av 
vardagslivets omöjliga uppdrag (delstudie V), medan den egna 
funktionsnedsättningen kan medföra en ökad sårbarhet (de Heer-Wunderink 
m. fl., 2012; Lindgren m. fl., 2014) som innebär svårigheter att hantera denna 
utsatthet. De boende i båda boendeformerna utkämpar en daglig kamp för att 
bibehålla eller återerövra värdighet, egenmakt, frihet, oberoende och kontroll 
över sin vardag (delstudie IV och V). 

I litteraturen har olika aspekter av att leva med psykisk 
funktionsnedsättning beskrivits, som till exempel social isolering (Brunt, 
2014; Lindgren m. fl., 2014); stigmatisering (Lundberg m. fl., 2009), 
marginalisering, maktlöshet, samt bristande medinflytande och kontroll över 
den egna vård- och stödsituationen (Hansson, 2014). Dessa är samtliga 
exempel på aspekter som kan ha negativ inverkan på de boendes strategier för 
att hantera sin huvudangelägenhet, medan medinflytande, meningsfull 
sysselsättning, stöd från och umgänge med boendestödjare och närstående har 
en positiv inverkan (delstudie III, IV och V). I båda grupperna framhålls även 
husdjurens betydelse som sällskap, bundsförvanter, meningsskapare eller 
facilitatorer (delstudie III, IV och V). Sällskapsdjur har tidigare visat sig ha en 
gynnsam effekt vid psykiatrisk rehabilitering (Allen, Kellegrew, & Jaffe, 
2000; Barak, Savorai, Mavashev, & Beni, 2001), bidra till ökad fysisk 
aktivitet, ökat umgänge med andra, ett generellt ökat välbefinnande, samt att 
rutiner och dagliga aktiviteter blir en naturlig del i vardagen (Barak, m. fl., 
2001). Möjligheten att ha husdjur kan således ha betydelse för den boendes 
allmänna tillfredsställelse med sin boendesituation, men också för den 
boendes möjligheter att hantera sin livssituation. 

Vid såväl planering som vid genomförande av boendeinsatser kan kunskap 
om målgruppens utsatthet och sårbarhet vara värdefull. Genom att fokusera på 
individens resurser och erkänna henne/honom som en kapabel och kompetent 
person (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Warne & McAndrew, 2007) med 
inneboende resurser, kunskap och erfarenheter som är användbara när 
boendeinsatserna planeras och genomförs, kan upplevelser av utsatthet och 
maktlöshet minskas. 

Att bo och leva i bostad med särskild service 

Att ha andra människor omkring sig 
Ett boende i bostad med särskild service innebär daglig interaktion med 
medboende och personal, vilket skulle kunna ses som en förklaring till att de 
boende i bostad med särskild service är mer tillfredsställda med aspekter av 
det sociala livet, jämfört med de boende i ordinär bostad (delstudie II). I 
delstudie III framkommer såväl positiva som negativa aspekter av den dagliga 
gemenskapen med medboende och personal, något som även synliggjorts i en 
studie om erfarenheter av att bo i bostad med särskild service för personer med 
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långvarig psykisk sjukdom (Roos m. fl., 2016). Gemenskapen kan upplevas 
som påtvingad (delstudie III), vilket bekräftar resultatet i en tidigare studie 
(Bengtsson-Tops m. fl., 2014). I delstudie III och IV beskriver boende hur 
andra människor gör intrång i deras privatliv genom att, utan den boendes 
tillåtelse, komma in i den privata bostadsdelen. Sådana intrång i privatlivet har 
inte redovisats i de ovan nämnda studierna (Bengtsson-Tops m. fl., 2014; 
Roos m fl., 2016), tvärtom redovisar Roos med kollegor (2016) att boende 
känner sig helt säkra på att ingen kan komma in i deras lägenhet utan att de 
ger sin tillåtelse till det. Att andra människor, mot den boendes vilja, kommer 
in i den privata bostadsdelen skapar känslor av otrygghet och osäkerhet 
(delstudie III och IV). Detta resultat bör relateras till att tillfredsställelse med 
trygghet, säkerhet och avskildhet framträder som den främsta prediktorn för 
allmän boendetillfredsställelse (delstudie II). En boendemiljö som främjar 
socialt umgänge och stöd, men som också respekterar den boendes integritet 
(Andersson, 1994) och erbjuder möjligheter till avskildhet (Marcheschi, Brunt, 
Hansson, & Johansson, 2013) kan således bidra till ökad allmän 
tillfredsställelse med boendesituationen. 

Att vara berövad egenmakt och sträva efter mening 
De boendes uttalanden synliggör upplevelser av kränkt integritet, begränsade 
möjligheter till självbestämmande (delstudie III) och upplevelser av att vara 
berövad egenmakt (delstudie IV). Detta skulle kunna förstås bidra till att de 
boende i bostad med särskild service är mindre tillfredsställda med 
boendestödets genomförande, jämfört med de boende i ordinär bostad med 
boendestöd (delstudie II). 

Genom sin förklarande karaktär bidrar den grundade teorin (delstudie IV) 
med kunskap om hur de boende hanterar upplevelserna av att vara berövad 
egenmakt, genom en ständig strävan efter mening i nuet. Begreppet mening 
används inom såväl fenomenologisk filosofi (Husserl, 1900/1970; Merleau-
Ponty, 1945/2009) som inom existentialism och existentiell psykoterapi 
(Frankl, 1947/2006). Mening är även ett centralt begrepp inom 
vårdvetenskapen och livets meningsfullhet beskrivs av Eriksson (2014) som 
avgörande för vårdprocessens mål, den optimala hälsan. Strävan efter mening 
har beskrivits som den primära, mest kraftfulla, motiverande och drivande 
kraften i människans liv (Frankl, 1947/2006). Frankl menar att människan kan 
klara av såväl svårt lidande som andra stora och svåra påfrestningar om 
han/hon kan finna en mening i dem, men att det är svårt att klara vardagslivet 
om allt känns meningslöst (ibid.). Att i en krissituation få en medmänniskas 
stöd för att orka söka efter mening beskrivs av Barker och Buchanan-Barker 
(2005) som den föda en skeppsbruten människa behöver för att orka ta sig ut 
på livshavet  igen. 

Vidare visar avhandlingens resultat att de boende värdesätter ett 
respektfullt bemötande (delstudie III och IV). Att bli bemött med respekt, 
erkänd som kompetent och genom sin levda erfarenhet expert på att vara sig 
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själv (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Skidmore, 2005; Warne & 
McAndrew, 2007) kan bidra till att minska känslan av berövad egenmakt. Att 
vara expert på att vara sig själv behöver dock inte innebära att utan problem 
kunna hantera vardagslivet och alla dess krav och konsekvenser. Följaktligen 
kan den boende ha behov av att någon lyssnar och försöker förstå situationen 
ur hans/hennes perspektiv (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Peplau, 1952) 
och med utgångspunkt från denna förståelse uppmuntrar och stödjer den 
boende att söka den information som behövs för att kunna hitta strategier för 
sitt meningssökande, samt för att göra självständiga val och fatta självständiga 
beslut. 

Balansgången mellan att uppmuntra de boende till att göra självständiga 
val 
den andra, kan dock vara komplicerad. Boendepersonal har både en stödjande 
och en skyddande roll. Dessa roller kan i vissa situationer stå i motsats till 
varandra och det kan då vara svårt att avgöra vilken roll som skall få företräde. 
Den komplicerade balansgången mellan dessa dubbla roller har tidigare 
belysts i en studie om hemsjukvård för personer med långvarig psykisk ohälsa 
(Magnusson, Severinsson, & Lützén, 2003). Balansgången kompliceras också 
av att även de boende upplever en dubbelhet, i form av en önskan om att leva 
ett självständigt liv samtidigt som de har behov av dagligt stöd och tillgång till 
personal (delstudie III och IV). Särskilt komplicerad blir balansgången, för 
såväl boende som personal, i samband med så kallad öppen tvångsvård (LPT, 
1991:1128; LRV, 1991:1129; Svensk författningssamling, 2008:415, 
2008:416) då personalens uppgifter är dels att stödja den boende att leva ett 
självständigt liv, dels att ansvara för att den boende hålls under uppsikt. Även i 
andra sammanhang kan balansgången mellan de dubbla rollerna bli 
komplicerad. Det kan till exempel anses nödvändigt, utifrån omsorg om den 
boende, att personalen går in med nycklar i dennes privata bostadsdel om den 
boende har valt att låsa in sig, och inte svarar när personalen försöker få 
kontakt (delstudie IV). På liknande sätt kan en boendes val att fly från nuet 
(delstudie IV) ställa boendestödspersonalen inför ett dilemma där de å ena 
sidan uppmuntrar den boende till att göra självständiga val, medan de å andra 
sidan måste vara medvetna om de potentiella hälsorisker det kan medföra 
såväl psykiskt (Hagström & Kaldo, 2014) som fysiskt (Lee m. fl., 2012), när 
den boende väljer att tillbringa hela dagar i sängen, framför TV eller TV-spel. 
För att bryta ett sådant mönster kan stöd behövas från någon som uppmuntrar 
den boende att berätta, intresserat lyssnar till berättelsen och försöker förstå 
den boendes situation ur dennes perspektiv (Barker & Buchanan-Barker, 
2005; Peplau, 1952), samt med utgångspunkt från denna förståelse uppmuntrar 
och stödjer den boende att finna andra strategier för att hantera sin situation. 

De boendes strategier för att leva i nuet genom att hålla sig sysselsatt och 
att njuta av sinnesintryck (delstudie IV) understryker vikten av att boende 
involveras i vardagliga sysslor, såsom hushållsarbete och trädgårdsarbete, men 
också att det finns tillgång till exempelvis fritidsaktiviteter, hobbys, 
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naturupplevelser, god mat och kaffe, vilka samtliga är aspekter som de boende 
framhåller som betydelsefulla (delstudie III). Varje individs uppfattning om 
vad som är njutbart eller vad som representerar meningsfull sysselsättning är 
dock unik och, som Barker & Buchanan-Barker (2005) påpekar, lösningen 
finns inom individen själv. 

Att bo, eller att ha ett hem 
Avhandlingens resultat kan förstås som att de boende i bostad med särskild 
service inte till fullo betraktar bostaden som sitt hem. Bostaden beskrivs 
emellanåt som personalens arbetsplats där personalen har den yttersta 
beslutanderätten (delstudie III och IV). Här synliggörs en skillnad mellan å 

). De 
boende tillbringar sina dagar i bostaden, men mot bakgrund av deras 
upplevelser av påtvingad gemenskap, begränsat självbestämmande, kränkt 
integritet (delstudie III) och berövad egenmakt (delstudie IV), kan det 
diskuteras om bostaden till fullo 
har i litteraturen definierats som en bas som tillfredsställer människans behov 
av skydd och avskildhet (Ramon, 1996; Somerville, 1992), en tillflyktsort eller 
fristad, dit man kan dra sig tillbaka och koppla av (Moore, 1984), en plats som 
erbjuder frihet, kontroll, trygghet, säkerhet, utrymme för kreativitet och 
återhämtning (Mallett, 2004). Avhandlingens resultat indikerar att ett boende i 
bostad med särskild service endast till viss del motsvarar dessa definitioner av 
ett hem. Boendeformen kan exempelvis utgöra en bas, som tillfredsställer 
människans behov av skydd, trygghet och säkerhet (delstudie II och III), 
medan andra behov inte tillgodoses, som till exempel behovet av frihet, 
kontroll, avskildhet och avkoppling (delstudie III och IV). En boendemiljö 
som främjar visuell trivsel och som ger den boende möjligheter till avskildhet 
(Marcheschi m. fl., 2013) och kontroll över vem som kan komma in i den 
privata bostadsdelen (delstudie III och IV) kan bidra till upplevelser av att ha 
ett eget permanent hem. 

Att bo i en bostad med institutionell prägel 
De boendes berättelser om en påtvingad gemenskap, begränsat 
självbestämmande, kränkt integritet (delstudie III), berövad egenmakt 
(delstudie IV) och deras ständiga strävan efter mening (delstudie IV), 
påminner om resultat från tidiga studier om livet på institutioner, som till 
exempel fängelser, militärförläggningar och mentalsjukhus (Goffman, 1961).   
Att vara berövad egenmakt kan även jämföras med senare forskningsresultat 

bostad med särskild service (Bengtsson-Tops m. fl., 2014), att ha en 
, Sandman, & Hellzén, 

mellan eg , Haukland, & Onstad, 2011) inom 
den psykiatriska slutenvården. Den strategi som de boende använder när inga 
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andra strategier fungerar, att fly från nuet genom att hela dagarna sitta eller 
ligga och dagdrömma, se på TV och spela TV-spel, med mat- och kaffepauser 
som enda avbrott, påminner också om livet på en institution (Goffman, 1961). 
Beteendet har tidigare synliggjorts i en studie av de boendes aktiviteter i 
bostäder med särskild service (Bejerholm & Eklund, 2004). Bilden av 
institutionell karaktär förstärks av uttalanden om låsta TV-rum och kök, samt 
personal som bär sjukhuskläder (delstudie IV), men också av uttalanden om 
god mat och gott kaffe som dagens höjdpunkter (delstudie III). Dessa aspekter 
har inte återfunnits i litteraturgenomgången av tidigare forskning om 
boendesituationen i bostäder med särskild service. 

Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft 1995 i syfte att förbättra 
livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning genom att i stor 
utsträckning ersätta psykiatrisk slutenvård på sjukhus med samhällsbaserade 
boendelösningar och boendestödsinsatser. Målet med dessa är att personer 
med psykisk funktionsnedsättning, i enlighet med normaliseringsprincipen 
(Nirje, 1970), skall ha möjlighet att leva och bo så likt andra människor som 
möjligt, det vill säga i ett eget privat och permanent hem i en fullvärdig bostad 
som inte har institutionell prägel (Socialstyrelsen, 2010). Detta kan tolkas som 
att en boendemiljö som främjar den boendes upplevelser av att ha ett eget hem 
bör eftersträvas, samt att synliga attribut, som sjukhuskläder och låsta 
gemensamma utrymmen, såväl som andra aspekter som bidrar till en 
institutionskänsla, bör undvikas. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tjugo år efter psykiatrireformen 
har en förändring skett när det gäller såväl begrepp som arena för psykiatriska 
vård- och stödfunktioner. Långvarig vård på psykiatriska sjukhus har bytts ut 
mot stöd och service i samhällsbaserade kollektiva boendelösningar. 
Avhandlingens resultat indikerar dock att mycket av den institutionella 
prägeln fortfarande lever kvar i dessa boendelösningar. Livet i bostad med 
särskild service påminner om livet inom de institutioner som Goffman (1961) 
beskrev, med näst intill total kontroll över individen, vars möjligheter att 
påverka sin livssituation var ytterst begränsade liksom möjligheten till 
privatliv och integritet. För att utröna vad som orsakar att den institutionella 
prägeln lever kvar i bostäder med särskild service behövs ytterligare 
forskning. 

Att bo och leva i ordinär bostad med boendestöd 

Att vara självständig och ensam 
De boende i ordinär bostad beskriver sin bostad som en plats som erbjuder 
trygghet, säkerhet, avskildhet, frihet, oberoende och självständighet (delstudie 
III). Samtliga dessa attribut ingår som delar i tidigare definitioner av ett hem  
(Mallett, 2004; Moore, 1984; Ramon, 1996; Somerville, 1992). Otrygghet i 
bostadsområdet lyfts fram som en negativ aspekt av boendesituationen 
(delstudie III), vilket bör uppmärksammas med tanke på att trygghet, säkerhet 
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och avskildhet framstår som den främsta prediktorn för allmän 
boendetillfredsställelse (delstudie II). Att bereda personer ur målgruppen 
möjligheter att välja bostad i ett bostadsområde som den boende själv 
uppfattar som tryggt och säkert, kan således bidra till att skapa förutsättningar 
för boendetillfredsställelse. 

I delstudie III och V synliggörs en svår balansgång mellan att vara fri, 
oberoende och självständig å ena sidan och att uppleva ensamhet och brist på 
stöd å den andra, vilket kan ses som en del i den gemensamma 
huvudangelägenheten, vardagslivets omöjliga uppdrag (delstudie V). 
Dilemmat att behöva välja mellan den typ av bostad man vill ha och det stöd 
man behöver, har synliggjorts tidigare (Forchuk, Nelson, & Hall, 2006). Flera 
studier har visat att personer med psykisk funktionsnedsättning föredrar att bo 
i egen bostad framför att bo i kollektiva stödbostäder (Harvey m. fl., 2012; 
Nelson m.fl., 2003; Tanzman, 1993; Tsai m. fl., 2010). Forskning har också 
visat att personer ur målgruppen, parallellt med önskan om avskildhet, har gett 
uttryck för önskemål om gemenskap (Walker & Seasons, 2002), hjälp och 
stöd, samt tillgänglig personal dygnet runt (Tanzman, 1993). Den grundade 
teorin (delstudie V) synliggör boendestödets betydelse som facilitator för att 
på sikt minska den boendes upplevelser av ensamhet och öka den boendes 
upplevelser av välbefinnande och av att vara kapabel till social interaktion 
med andra. Balansgången mellan den boendes behov av avskildhet, frihet, 
oberoende och självständighet å ena sidan, och behovet av gemenskap och 
stöd i vardagen å den andra, kan vara komplicerad också för den personal som 
skall bistå med det stöd som behövs. Denna balansgång kan underlättas av en 
vårdvetenskaplig hållning som bygger på respekt för den boendes integritet 
och värdighet, präglas av nyfikenhet och ett ärligt intresse för den enskildes 
unika situation, samt en öppenhet, följsamhet och respekt för dennes 
erfarenheter, önskningar och behov (Barker & Buchanan-Barker, 2005; 
Peplau, 1952). 

Att bemästra vardagslivets omöjliga uppdrag 
De boendes huvudangelägenhet vardagslivets omöjliga uppdrag (delstudie V) 

 beskrivits som en 
konsekvens av psykisk störning (Andersson, 2009) och kan förstås som ett 
skeppsbrott eller annan svår kris på livets hav (Barker & Buchanan-Barker, 
2005).  Även om boendeformen och bostaden motsvarar de ovan angivna 
aspekterna av definitionen av ett hem (delstudie III; Mallett, 2004; Moore, 
1984; Ramon, 1996; Somerville, 1992), kan upplevelser av en kaosartad 
tillvaro innebära att den boende behöver stöd för att skapa sig ett hem som ger 
utrymme för kreativitet, återhämtning (Mallett, 2004) och avkoppling (Moore, 
1984). Svårigheter i det dagliga livet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning har synliggjorts i tidigare studier (Ahlström & Wentz, 
2014; Geanellos, 2005). Vidare har b  använts för 
att beskriva erfarenheter av skilda aspekter inom psykiatriska vård- och 
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stödverksamheter, men då främst ur vårdpersonals eller administratörers 
perspektiv (Berland, 2003; Hörberg, Benzein, Erlingsson, & Syrén, 2015; 
Oeye, Bjelland, Skorpen, & Anderssen, 2009). 

Den grundade teorin (delstudie V) förklarar hur personer med psykisk 
funktionsnedsättning som bor i ordinär bostad hanterar sin 
huvudangelägenhet, vardagslivets omöjliga uppdrag, genom en strävan efter 
att bemästra vardagslivet
vid långvarig sjukdom (Berglund, 2011), samt i viss utsträckning med 

-
och återhämtning (Barker & Buchanan-Barker, 2010). Att bemästra 
vardagslivet är en process som inkluderar flera olika strategier. Teorin 
(delstudie V) synliggör vikten av att den boende får stöd i sin strävan efter att 
bemästra vardagslivet eftersom processen, när den fungerar, kan leda till 
upplevelser av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, samt att den boende 
blir alltmer kapabel att hantera vardagslivet på egen hand, utan stöd. 

Att behöva stöd i vardagen 
Boendestödjaren framträder som en förutsättning för att den boende skall 
kunna såväl påbörja som fortsätta processen för att bemästra vardagslivet 
(delstudie V).  Boendestödjarens betydelsefulla roll skulle kunna ses som en 
förklaring till varför de boende i ordinär bostad med boendestöd skattar en 
högre grad av tillfredsställelse med boendestödets genomförande, jämfört med 
de boende i bostad med särskild service (delstudie II).  

Boendestödjaren, som tillsammans med den boende bildar ett team, kan 
liknas vid lotsar och hamnpersonal som bistår ett skepp som råkat i sjönöd, 
lotsar skeppet in till en trygg och säker hamn, bistår med det stöd och den 
hjälp som behövs och sedan följer med skeppet en bit ut till havs för att 
säkerställa att allting fungerar inför den fortsatta resan (Barker & Buchanan-
Barker, 2005). Om lotsar och hamnpersonal avbryter sitt arbete innan skeppet 
är sjödugligt, kommer inte skeppet att kunna styra ut på öppet hav och 
fortsätta sin resa. 

I andra fall kan boendestödjaren liknas vid den förstärkning av 
besättningen som kan behövas för att öka tryggheten och säkerheten ombord 
(Barker & Buchanan-Barker, 2005). Ensamseglaren  den boende  kan 
behöva en kamrat på sin resa, så att de två kan hjälpas åt med alla viktiga 
uppgifter. Ensamseglaren är då inte ensam längre, utan har någon att dela sina 
upplevelser med. Tillsammans kan de rida ut stormar, lösa problem som 
uppstår och kontinuerligt sköta underhållsarbete och reparationer på båten. 
Om kamraten lämnar båten under en tid, kan ensamseglaren klara resan bra på 
egen hand under lugna och fridfulla dagar. Om resan däremot till stor del 
består av stormiga och problemfyllda dagar kan det vara svårt att hinna och 
orka med alla uppgifter, att lösa problem och reparera skador som uppstår på 
båten. Ju längre tid reskamraten är borta, desto större är risken att 
ensamseglaren behöver kalla på hjälp och bli lotsad in till en hamn för att vila 
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och reparera båten. På liknande sätt utgör kontinuitet i boendestödet en 
förutsättning för att strategierna för att bemästra vardagslivet skall fungera. 
När kontinuiteten bryts, exempelvis i samband med ordinarie boendestödjares 
ledighet eller sjukdom, fungerar inte strategierna och en tillbakagång i 
processen blir följden (delstudie V). 

Att boendestödsinsatsen beviljas för en viss period och därefter omprövas 
innebär ett dilemma för den boende (delstudie V). Ju mer den boende 
progredierar i processen att bemästra vardagslivet, desto mer ökar risken för 
att boendestödet dras in. Den boendes vetskap om detta kan motverka syftet 
med boendestödet, eftersom oron för att boendestödet plötsligt skall dras in 
vid nästa omprövning blir en ytterligare belastning i en redan pressad 
livssituation (delstudie V). Kunskapen om de boendes behov av kontinuitet i 
boendestödet och oro för att förlora boendestödet, öppnar för möjligheter att 
tillgodose behovet och förebygga oron. 

Slutsatser 
Avhandlingen bidrar med kunskap om hur det kan vara för personer med 
psykisk funktionsnedsättning att bo och leva i de boendeformer och med det 
boendestöd som erbjuds. Genom att utgå från de boendes perspektiv och 
beforska området med hjälp av flera olika metoder har avhandlingen 
synliggjort aspekter som inte framkommit i tidigare forskning inom området, 
vilket innebär att resultatet tillför kunskap av betydelse för såväl nationell som 
internationell forskning. Nya aspekter som blivit synliga i avhandlingen är 
exempelvis betydelsen av frihet och självbestämmande i vardagen, samt 
vikten av att själv få välja bostadsområde och bostad. Vidare synliggör 
resultaten den institutionella karaktären i bostäder med särskild service, med 
låsta gemensamma utrymmen, personal som bär sjukhuskläder, god mat och 
kaffe som dagliga höjdpunkter, samt upplevelser av att personal och 
medboende gör intrång i den boendes privata bostadsdel. I ordinär bostad 
framträder betydelsen av boendestöd och dess kontinuitet tydligt. Den 
kunskap som avhandlingen tillför kan få betydelse i praxis, på tre olika nivåer: 
för enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och deras närstående, 
på organisatorisk nivå, samt på genomförandenivå. 
 

För enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning kan vetskapen om 
att andra har liknande erfarenheter, önskemål och behov vara värdefull. Vidare 
kan avhandlingens grundade teorier, som förklarar de boendes 
huvudangelägenhet och hur de hanterar denna, fungera som verktyg för att 
kommunicera hur deras livssituation ser ut, samt vilka behov, förväntningar 
och önskemål de har när det gäller såväl boendesituation som stöd i vardagen. 
Förbättrade möjligheter att kommunicera behov, förväntningar och önskemål 
ökar i sin tur möjligheterna för den enskilde individen att påverka sin boende- 
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och livssituation. På liknande sätt kan den kunskap som avhandlingen bidrar 
med öka möjligheterna för närstående till personer med psykisk 
funktionsnedsättning att kommunicera sin närståendes livssituation, behov, 
förväntningar och önskemål, och på så sätt bidra till att påverka dennes 
boende- och livssituation.  

 
På organisatorisk nivå såväl som på genomförandenivå kan kunskap om 

vad som predicerar boendetillfredsställelse, samt vad som är angeläget för de 
boende i respektive boendeform och hur de hanterar detta, bidra till ökad 
förståelse för deras livssituation, samt vilka behov och förväntningar som kan 
behöva tillgodoses med boendeinsatserna. Avhandlingens resultat indikerar att 
livet i bostad med särskild service påminner om livet på en institution, snarare 
än livet i ett ordinärt hem, medan ett boende i ordinär bostad kan medföra 
känslor av ensamhet och ett kaosartat vardagsliv, med behov av stöd för att 
skapa en hemkänsla i bostaden. Vidare pekar resultatet ut boendestödjaren 
som en betydelsefull facilitator och kontinuitet i boendestödet som avgörande 
för hur väl den boende kan hantera sitt vardagsliv. En ökad förståelse för de 
boendes livssituation och behov kan leda till ökade möjligheter att planera och 
utforma boendeinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning så att 
berörda personers integritet och autonomi främjas och att insatserna motsvarar 
deras behov avseende trygghet, säkerhet, avskildhet, valmöjligheter, social 
interaktion, samt kontinuitet. 

 
Avhandlingens resultat pekar mot att personer med psykisk 

funktionsnedsättning har behov, förväntningar och önskemål som är 
universella och allmänmänskliga, men att hinder och begränsningar som 
uppstår i samband med individens interaktion med omgivningen kan leda till 
behov av stöd i vardagen. Resultaten indikerar således att det, vid planering 
och genomförande av boendeinsatser för målgruppen, är otillräckligt att endast 
utgå från att personer ur målgruppen har behov som är relaterade till deras 
funktionsnedsättningar. Eftersom de hinder och begränsningar som uppstår i 
relation till omgivningen är unika för varje enskild individ och för varje 
enskild situation, är dock behovet av stöd unikt för varje individ och situation. 
Vid planering och genomförande av boendeinsatser för den enskilde är det 
därför nödvändigt att ta tillvara dennes expertfarenhet, lyssna till hans/hennes 
berättelse, och utifrån denna försöka förstå hur stödet skall utformas för att 
möta behoven. 
 

På genomförandenivå kan avhandlingens två grundade teorier öka 
förståelsen för de boendes situation och tjäna som en resurs för stödpersonal i 
deras arbete med att utveckla ett vardagligt stöd som motsvarar berörda 
personers behov. För personal som arbetar inom bostäder med särskild service 
kan teorin strävan efter mening fungera som ett verktyg för att förstå att 
boendeformen i sig kan leda till upplevelser av berövad egenmakt och att 
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boendes beteendemönster kan vara strategier för att hantera den berövade 
egenmakten. Utifrån denna förståelse kan teorin dessutom användas för att i 
samråd med den boende skapa former för att stödja denne i sin strävan efter 
mening och minska upplevelserna av berövad egenmakt. För personal som ger 
boendestöd till personer som bor i ordinär bostad kan teorin att bemästra 
vardagslivet fungera som ett verktyg för att förstå den boendes upplevelser av 
vardagslivet som ett omöjligt uppdrag och att exempelvis undvikande 
beteende kan vara en strategi för att hantera detta. Teorin kan användas för att, 
tillsammans med den boende, finna andra strategier och bygga upp en 
boendestödsstruktur som underlättar för denne att bemästra vardagslivet. 

Förslag till tillämpning av resultatet 
Avhandlingens resultat och slutsatser indikerar att det finns behov av 
förändring inom boende- och boendestödsverksamheter för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Åtgärder behöver vidtas på makronivå i 
planeringen av boendeinsatser, såväl som på mikronivå i 
boendestödsverksamheten i de båda boendeformerna. Mot bakgrund av 
avhandlingens resultat bör planering och genomförande av boendeinsatser för 
målgruppen bygga på såväl teoretisk och praktisk kunskap, så kallad 

 som på den kunskap som individen själv besitter genom sin egen 
. Nedanstående punkter skall 

förstås som förslag på hur avhandlingens resultat och diskussion kan tillämpas 
i planering och genomförande av boendeinsatser för målgruppen. 
 
 
Vid planering av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning är det 
angeläget att 
 

 utgå från att de har liknande preferenser som andra 
samhällsmedborgare när det gäller aspekter av den fysiska miljön. 

 prioritera en trygg och säker omgivande miljö. 
 prioritera möjligheter till avskildhet. 

 
 
I samband med byte av bostad är det angeläget att personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 

 i görligaste mån bereds valmöjligheter. 
 får stöd i att inhämta så mycket information som möjligt avseende 

aktuellt bostadsområde och bostad. 
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Vid genomförande av boendeinsatser, i såväl bostad med särskild service som 
i ordinär bostad, är det angeläget att 
 

 prioritera den boendes möjligheter till medinflytande och kontroll 
över stödsituationen 

 sträva efter en stödrelation som bygger på ömsesidighet, förtroende 
och respekt. 

 i återkommande samtal lyssna till den boendes berättelser och med 
utgångspunkt från dessa försöka förstå hur den boendes livssituation, 
resurser, behov och önskemål förändras över tid. 

 skapa förutsättningar för delaktighet genom att ta tillvara den boendes 
expertfarenhet och tillsammans med henne/honom bygga upp ett 
unikt vardagligt stöd som är flexibelt i relation till hur livssituation, 
resurser, behov och önskemål förändras över tid. 

 
 

I bostäder med särskild service är det dessutom angeläget att sträva efter att 
minska den institutionella prägeln, exempelvis genom att 
 

 planeringen av bostäder med särskild service fokuserar på att skapa 
miljöer och strukturer som stödjer istället för att begränsa den 
boendes självbestämmande och valmöjligheter, samt ger den boende 
möjligheter till avskildhet, meningsfull sysselsättning och avkoppling. 

 boendepersonal i samråd med den boende skapar former för att stödja 
denne i sin strävan efter mening och minska upplevelserna av berövad 
egenmakt. 

 stödrelationen präglas av respekt för den boendes behov av 
avskildhet, privatliv och kontroll över vem som kan komma in i den 
privata bostadsdelen. 

 boendepersonal, i den mån det är möjligt, initierar förändringar som 
stimulerar den boendes självbestämmande. 

 boendepersonal, i samråd med den boende, skapar möjligheter till 
meningsfull sysselsättning. 

 
 

I boendeinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i 
ordinär bostad är det angeläget att 
 

 i så stor utsträckning som möjligt planera för kontinuitet i 
boendestödsinsatsen, exempelvis genom att säkerställa att den boende 
lär känna fler än en boendestödjare och att dessa vikarierar för 
varandra i samband med ledighet. 

 nya boendestödjare, såväl ordinarie som vikarierande, presenteras för 
den boende innan de kommer för att ge boendestöd första gången. 

958931 Rosita Brolin_inl 184s.indd   77 2016-08-12   09:02



 

70 

 boendestödjare och den boende tillsammans bygger upp en 
boendestödsstruktur som underlättar för den boende att bemästra 
vardagslivet. 

 prioritera socialt stöd och avsätta tid så att boendestödjare kan följa 
med den boende till aktiviteter som på ett naturligt sätt skapar 
möjligheter till social interaktion med andra människor. 

 tillsammans med den boende utarbeta en långsiktig plan för hur det 
skall gå till om boendestödet någon gång i framtiden kommer att dras 
in. 

 boendestödsinsatsen fortsätter till dess att den boende känner sig redo 
att hantera vardagslivet utan stöd och att antalet boendestödstimmar 
då successivt minskas innan det upphör helt. 

 

Fortsatt forskning 
Avhandlingens fem delstudier leder tillsammans fram till behov av fortsatt 
forskning med följande tre inriktningar: en vidareutveckling av SHPD; 
forskning som fokuserar på individuella erfarenheter av boende och 
boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning; samt 
interventionsstudier som bygger på denna avhandlings resultat och grundade 
teorier. 

 
De tre skattningsfrågor i SHPD som uteslöts ur analysen (delstudie I) bör 

omarbetas för att kunna inkluderas och testas på nytt. Vidare bör SHPD 
omarbetas till två olika enkäter, en för vardera boendeformen. Dessa båda 
enkäter bör sedan vidareutvecklas var för sig. Med stöd i resultaten i delstudie 
III, IV och V bör båda enkäterna inkludera frågor om frihet och 
självbestämmande samt meningsfull sysselsättning i bostaden eller dess 
närmaste omgivning. Frågan om tillfredsställelse med den fysiska miljön i och 
omkring bostaden bör utökas till fler och mer specificerade frågor och 
formuleringen anpassas för att fungera i respektive boendeform. Baserat på 
resultaten i delstudie III och IV bör dessutom bakgrundsfrågorna i den enkät 
som avser boende i bostad med särskild service inbegripa om den boende har 
ett eget rum eller en egen lägenhet och vilka utrymmen som delas med andra 
boende. Frågorna om tillfredsställelse bör inkludera aspekter av personlig 
integritet, att dela vissa bostadsutrymmen med andra mäniskor, samt i vilken 
utsträckning den boende har tillgång till dessa utrymmen. Med stöd i 
resultaten från delstudie III och V bör den enkät som avser boende i ordinär 
bostad med boendestöd inkludera frågor om kontinuitet i boendestödet samt 
fler aspekter av socialt liv. 
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Forskning med fokus på individuella erfarenheter av boende och 
boendestöd kan bidra med kunskap om individuella variationer avseende 
upplevelser av att bo i bostad med särskild service, respektive i ordinär bostad 
med boendestöd. Avhandlingen bygger på resultat från empirisk forskning 
som utgår från enkätfrågor med såväl fasta som öppna svarsalternativ, men 
också från öppna intervjuer med fokus på gemensamma huvudangelägenheter 
och hur dessa hanteras. Ytterligare forskning, exempelvis intervjustudier, 
behövs för att få en fördjupad förståelse för individuella variationer. 

 
Genom interventionsstudier kan betydelsen av avhandlingens resultat och 

grundade teorier undersökas i praxis. Med utgångspunkt från avhandlingens 
resultat, bör fokus för interventionsstudier i bostäder med särskild service 
ligga på förändringar för att minska institutionsprägeln, medan 
interventionsstudier i ordinär bostad bör fokusera på förändringar med hög 
prioritet på kontinuitet i boendestödet, samt långsiktiga planeringar och 
överenskommelser. 
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 housing 
situation for people with psychiatric disabilities 

Background 
This doctoral thesis focuses on the housing situation for people with 
psychiatric disabilities, from their own perspectives. Comparisons of research 
findings in this field are made difficult by the many variations in terminology 
from country to country. More than 300 different terms for housing have been 
found in the research literature in English, which describe the large variety of 
housing solutions and housing support services that have been identified 
(Socialstyrelsen, 2009a). In Sweden, two basic housing support models were 
developed after the Mental Health Reform in 1995: housing support in the 

entailing congregate housing solutions with varying in-house staff support 
(Brunt, 2014). Approximately 26 000 people receive housing support services 
due to their psychiatric disabilities and about one third of those live in 
supported housing facilities, while two thirds receive housing support in 
ordinary housing (Socialstyrelsen, 2011a). 

Studies have shown that people with psychiatric disabilities prefer less 
restrictive housing forms, with opportunities for autonomy and freedom of 
choice in their everyday life (Nelson et al., 2007; Petersen et al., 2012; 
Tsemberis et al., 2003). Ordinary housing is preferred to supported housing 
facilities (Forchuk et al., 2006; Harvey et al., 2012; Tsai et al., 2010). Life in 
supported housing facilities can provide security and daily opportunities to 
socialize with other people (Brunt & Hansson, 2002; Harvey et al., 2012). On 
the other hand, living in this housing form can be perceived as an enforced 
togetherness with arguments and conflicts among the residents (Roos et al., 
2016) and limited possibilities for integrity and privacy (Bengtsson-Tops et 
al., 2014; Harvey et al., 2012). 

A number of studies, mainly using quantitative data, have been conducted 
to investigate how people with psychiatric disabilities perceive their housing 
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situation. The studies have shown a moderate to high degree of satisfaction 
with housing (Elliott et al., 1990; Hanrahan et al., 2001; Tsemberis et al., 
2003) and housing support (Middelboe et. al., 1998), and low expectations for 
housing solutions, due to previous negative experiences of psychiatric care 
settings (Walker & Seasons, 2002). Security and privacy, choice and 
proximity (Tsemberis et al., 2003), and the ability to have control (Nelson et 
al., 2007) have been shown to be important factors for housing satisfaction. 

No scientific studies, which have a focus on satisfaction with housing and 
housing support for people with psychiatric disabilities in a Swedish context, 
have been found and, until now, no scientifically tested instruments have been 
available for this purpose. 

The international variations in the terminology (Socialstyrelsen, 2009a), 
have led to difficulties in identifying previous research on how people with 
psychiatric disabilities perceive their housing situation, and the housing 
support they receive. There is thus a need for research on the housing situation 
for people with psychiatric disabilities from the resi s. 

Overall and specific aims 
The overall aim of the thesis was to explore and develop knowledge about the 
housing situation for people with psychiatric disabilities, based on the 

 
 

The thesis includes five empirical studies with the following specific aims: 
 

I. To establish the reliability and validity of a Swedish questionnaire for 
investigating satisfaction with housing and housing support for people 
with psychiatric disabilities. 

II. To investigate the degree of satisfaction with housing and housing 
support for people with psychiatric disabilities in Sweden. 

III. To explore what people with psychiatric disabilities consider to be the 
best and the worst in their housing situation. A secondary aim is to 
explore to what extent questions with a free-response format rather 
than the restricted format of the preconceived questionnaire can 
provide complementary information to the previous knowledge in the 
field. 

IV. To develop a grounded theory about people with psychiatric 
disabilities, living in supported housing facilities. 

V. To develop a grounded theory about people with psychiatric 
disabilities, living in ordinary housing with housing support. 

958931 Rosita Brolin_inl 184s.indd   82 2016-08-12   09:02



 

75 

Methods 
The thesis includes five studies, three of which are based on a questionnaire 
containing preconceived questions (Studies I-II) and two open-ended 
questions (Study III), while two studies are theory-generating (Studies IV-V). 

In the first study, a Swedish questionnaire, Satisfaction with Housing and 
housing support for people with Psychiatric Disabilities (SHPD), was tested. 
The questionnaire includes questions about satisfaction with various aspects of 
housing and housing support, one question about overall housing satisfaction, 
and two open-ended questions about what the residents consider to be the best 
and the worst in their housing situation. The degree of satisfaction was self-
reported in a five-point Likert scale, from very dissatisfied (1) to very satisfied 
(5).  The SHPD was tested, concerning face validity and test-retest reliability, 
in a pilot study with 53 participants, and an exploratory factor analysis was 
performed in a main study with 370 participants of which 128 lived in 
supported housing, while 236 received housing support in ordinary housing. 

In the second study the ratings concerning self-reported satisfaction by the 
370 participants were analyzed. Based on the findings in the first study, the 
analyses were conducted on 20 of the initial 23 items of satisfaction. 
Comparisons between different socio-demographic subgr
were made, using Kruskal Wallis and Mann-Whitney U test. Logistical 
regression analyses were used in order to identify predictors of overall housing 
satisfaction. The computer-based program SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA) was used for all statistical analyses. 

-ended 
questions were analyzed using qualitative content analysis, with an inductive 
approach (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2009). 
Based on the findings in Study II, the written responses were divided into two 
analysis units, one for each housing form. The initial coding process was 
performed by two researchers independently. The codes were then sorted into 
subcategories and main categories. Finally, the statements related to each 
subcategory were quantified, and the results were compared to the results in 
Study II. 

In the fourth study, a classic grounded theory was generated about people 
with psychiatric disabilities who live in supported housing facilities. Open 
interviews were performed with 20 residents in supported housing facilities, in 
one urban and one rural community, in Sweden. The data collection and 
analysis process were performed in accordance with the methodology of 
classic grounded theory (Glaser 1998). The theory was grounded in data from 
the interviews, observations during the interviews, secondary analysis of data 
from Study II and Study III, and a final literature review. 

In the fifth study, a classic grounded theory was generated about people 
with psychiatric disabilities who live in ordinary housing with housing 
support. Open interviews were performed with 16 residents who received 
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housing support in ordinary housing, in one urban and one rural community, 
in Sweden. As in Study IV, the data collection and analysis process were 
performed in accordance with classic grounded theory (Glaser 1998), and the 
theory was grounded in data from the interviews and observations during the 
interviews, as well as in data from Studies II and III, and a final literature 
review. 

Results 
The SHPD show good test-retest reliability and moderate to high 
communalities for 20 of the 23 items concerning satisfaction (Study I). The 
three items with low communalities also show low factor loadings. These 
items, which involve proximity to family, independence in daily life, and 
amount of choices when selecting dwelling, were discussed regarding 
relevance and potential causes for the low levels of communalities and factor 
loadings. They were then excluded prior to further analysis. The factor 
analysis on the remaining 20 items reveals the following five factors: 
performance of housing support; security and privacy; control and choice 
about when housing support is to be given; proximity to community amenities; 
and social life. The five factor solution shows good internal consistency. 

The 370 participants reported a high degree of overall satisfaction, but 
many of them wanted to move somewhere else (Study II). The residents in 
supported housing were more satisfied with aspects of social life and less 
satisfied with the performance of housing support, compared to those in 
ordinary housing. They had also had fewer options or no options at all, when 
selecting dwelling. Security and privacy, choice and other peoples influence 
on the choice of residential area and dwelling proved to be important 
predictors for satisfaction. 

A majority of the statements about both the best and the worst in ordinary 
housing concerned physical attributes (Study III), which also were found to be 
sources of the best and worst in supported housing. In ordinary housing, 
f  was highlighted as the best, while 
feeling insecure in the neighbourhood was seen as the worst for many of the 
residents. Furthermore, having possibilities for freedom, independence and 
self-determination emerged as important aspects of the best in ordinary 
housing, while being alone, without support was highlighted as the worst. In 
supported housing, aspects of freedom and independence, and having pleasant 
and helpful people nearby, were found to be sources of the best, while the 
most frequently occurring statements about the worst involved aspects of 
having to be with people they feel uncomfortable with, limited self-
determination and violated integrity. Being able to engage in activities, and 
having the possibility to keep pets were considered as daily highlights in 
ordinary housing, while good food, coffee, activities and hobbies were 
emphasized as daily highlights in supported housing. 

958931 Rosita Brolin_inl 184s.indd   84 2016-08-12   09:02



 

77 

In Study IV, Being deprived of self-determination emerged as the main 
concern for residents in supported housing and striving for meaning emerged 
as the pattern of behavior through which they resolve their main concern. 
Striving for meaning involves living in the present, striving for self-
determination, strengthening self-esteem, emotional processing and resting 
from the present. The strategies facilitate each other and are used singly, 
together simultaneously, or alternately. If they are successful, a meaning in the 
present is perceived. If all the strategies fail repeatedly, escaping from the 
present is used in order to deal with being deprived of self-determination. 

 In Study V, The impossible mission in everyday life emerged as the main 
concern for residents in ordinary housing with housing support, and mastering 
everyday life as the pattern of behavior through which they deal with their 
main concern. Mastering everyday life can be seen as a process, which 
involves avoiding, identifying, organizing, tackling, challenging and boosting. 
The housing support staff is an important facilitator during the process, and 
the continuity of housing support is a prerequisite for the process to succeed. 
If the process mastering everyday life is interrupted by, for example, disrupted 
continuity in housing support, the strategy avoiding is used. 

Conclusions and implications 

using a number of different research approaches, the thesis has revealed 
aspects that have not been shown in previous research on housing situation for 
people with psychiatric disabilities, and thus contribute with knowledge in the 
research field. 

For the individuals themselves and their relatives, this knowledge can 
contribute to increased opportunities to inform of their life situation, needs, 
expectations and desires, which in turn can improve their possibilities for 
influencing their housing and life situation. 

For planners, organizers and performers, the knowledge can contribute to a 
greater understanding of the life situations, needs and expectations of people 
with psychiatric disabilities. This understanding increases the opportunities for 
developing housing forms and housing support that benefit the residents in the 
form of greater integrity and autonomy, and greater satisfaction of their actual 
needs. The two grounded theories in this thesis can be used by professional 

together with the resident, develop an everyday support that corresponds to the 
 

The results indicate that there is a need for changes, on both the macro 
level and the micro level, in the field of housing and housing support for 
people with psychiatric disabilities. The planning and performance of housing 
support services for the target group need to be based, not only on theoretical 

Security, safety, privacy and choice need to be prioritized. Where supported 
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housing facilities are concerned, the focus needs to be on creating 
-

determination, while social support and continuity of support need to be 
prioritized in the planning and performance of housing support for those who 
live in ordinary housing. 
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När jag år 2012 påbörjade min doktorandresa var jag glad och tacksam över 
den fantastiska förmånen att helhjärtat få ägna mig åt att förkovra mig själv 
och forska inom ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. 

Det var min törst efter mera kunskap som ledde mig in på 
forskarutbildningen och under min tid som doktorand har jag strävat efter att 
ta till mig så mycket kunskap som möjligt. Men ju mer jag har lärt mig desto 
mer har jag insett hur lite jag vet och Nalle Puhs ord, om att ju mer man 
tänker efter desto mer inser man att det inte finns något enkelt svar , har fått 
en ny och djupare innebörd för mig. 

Under mina fyra år som doktorand har jag hela tiden känt en stor 
tacksamhet över att jag har fått möjligheten att delta i forskarutbildningen i 
vårdvetenskap och jag ville helst att doktorandtiden aldrig skulle ta slut. Men 
oj vad fort de fyra åren gick! Det är med blandade känslor jag konstaterar att 
min tid som doktorand nu är över. Jag är glad och tacksam över att ha fått göra 
den här resan, glad över att det nu är dags att offentliggöra min avhandling, 
men samtidigt är det med vemod jag lämnar tiden som doktorand. Min 
doktorandtid har präglats av kontakter med många fantastiska människor, ett 
rikt innehåll och många resor över Östersjön. Jag vill rikta mitt varmaste tack 
till alla som har funnits med mig under min doktorandresa och som på olika 
sätt har berikat mig och underlättat för mig. 

Alla ni som har deltagit i avhandlingens delstudier  ett alldeles speciellt 
varmt tack till er för att ni så generöst har delat med er av era erfarenheter och 
tankar. Utan er hade denna avhandling inte blivit till. 

Ni som har förmedlat kontakter med presumtiva deltagare, och underlättat 
genom att ställa lokaler till förfogande för genomförandet av datainsamling  
tack för ert engagemang. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra 
studierna. 

 Alla forskarassistenter som har hjälpt till med datainsamling  tack för er 
insats. Med er hjälp nådde enkäten ett stort antal personer i hela landet. 

Mina handledare  från början en treklöver, som senare blev till en 
fyrklöver. Tack för att ni har funnits där hela tiden och tålmodigt svarat på alla 
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frågor fr , kommenterat mina texter, stöttat och 
peppat. Tack för ert engagemang och för er omsorg om mig som person. 

David Brunt, min huvudhandledare  tack för att du, med glimten i ögat, 
alltid har funnits där som ett aldrig sviktande stöd under min doktorandresa 
och för att du har språkgranskat mina engelska texter. Tack för att du har trott 
på min förmåga och för att du uppmuntrade mig och hjälpte mig när jag ville 
ansöka om fortsatt finansiering efter de första två åren. Jag är alldeles särskilt 
tacksam för att du har varit angelägen om att boka in regelbundna 
handledningstillfällen med samtliga bihandledare närvarande. Tack för att du 
var min reseledare, stöttepelare och guide under resan till konferensen i 
London och för givande samtal under vår vistelse där. Jag vill också att du 
skall veta hur värdefullt det har varit för mig att du ibland har ringt bara för att 
höra hur jag mår och att du vid upprepade tillfällen har sagt att jag är 
välkommen att titta in på ditt kontor om det är något jag vill prata om. 

Mikael Rask  tack för att du med en härlig humor och ett aldrig sviktande 
tålamod har guidat mig genom statistiska analyser. Tack för att du aldrig har 
tvivlat på min förmåga trots att jag har tvivlat själv många gånger. Med din 
breda kompetens har du fungerat som ett värdefullt bollplank oavsett vilken 
forskningsmetod jag har valt att använda. Jag har verkligen uppskattat alla 
våra samtal som har rört sig om såväl forskningsarbete som livet i stort. Det 
har betytt mycket för mig att du ibland har ringt bara för att höra efter hur jag 
har det och hur jag mår och att du under forskarutbildningsveckor har tagit 
initiativ till att ses bara för att prata en stund. 

Susanne Syrén  tack för värdefullt och lärorikt samarbete med analysen i 
den tredje delstudien och tack för givande diskussioner om avhandlingens 
metoder, analyser, resultat och texter. Jag vill tacka dig alldeles särskilt för 
alla våra diskussioner om vårdvetenskap och vårdvetenskapliga begrepp. 
Dessa diskussioner triggade mig att hela tiden söka och läsa vårdvetenskaplig 
litteratur, som successivt ledde mig framåt under arbetet med avhandlingen. 
Varmt tack för att du i dina mail, inte bara har kommenterat mina texter, utan 
också visat en omtanke om mig och hur jag har det. 

Anna Sandgren  tack för att du utan tvekan tog på dig rollen som 
bihandledare när jag upptäckte att jag behövde använda mig av grundad teori 
för de sista två delstudierna. Det har varit oerhört värdefullt för mig att få ta 
del av dina kunskaper inom klassisk grundad teori, att få hjälp att förstå 
metodologin och att få bolla mina tankar kring de framväxande teorierna med 
dig. Tack för att du har bidragit med värdefulla kommentarer till mina texter. 
Varmt tack för omtänksamma mail med frågor om hur jag har det och hur jag 
känner mig. 

En förutsättning för att kunna skriva en doktorsavhandling är att man blir 
antagen till en forskarutbildning, samt att någon finansierar utbildningen och 
forskningsprojektet. Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till Institutionen 
för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, för att jag blev antagen 
till forskarutbildningen och bereddes möjligheter att genomföra det 
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forskningsprojekt som ligger till grund för denna avhandling. Mitt varma tack 
går också till professor Mona Eklund, vars ansökan om forskningsmedel från 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS (Forte), bland annat 
resulterade i en finansiering av denna avhandlings forskningsstudier. Varmt 
tack till FAS som stod för denna finansiering; till Fakulteten för hälso- och 
livsvetenskaper för finansiering av mina sista två år som doktorand; samt till 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, för värdefullt finansiellt 
stöd till avhandlingens sista två delstudier. 

Alla ansvariga för forskarutbildningen i vårdvetenskap  tack för en 
utbildning som har gett mig en bra grund att stå på i mitt fortsatta 
forskningsarbete. 

Varmt tack till Catarina Gaunitz och Kristina Julin Nykvist  som 
forskningssekreterare har ni båda ordnat med allt administrativt arbete, men 
också med allt möjligt annat praktiskt som en doktorand kan tänkas behöva 
hjälp med. Med änglars tålamod har ni lyssnat på mig och alla mina undringar 
och som ett slags allvetande orakel har ni haft svar på både tänkbara och 
otänkbara frågor. 

Mikael Andersson  tack för snabb och effektiv datorsupport. 
Ida Henriksson  tack för att du har guidat mig i litteratursökning. 
Amir Baigi  tack för att du, med stort tålamod, guidade mig genom 

logistiska regressionsanalyser, förklarade varje steg för mig och slutligen 
granskade och kommenterade min artikeltext. 

Kristofer Årestedt  tack för att du tog dig tid för ett mycket givande 
samtal om statistiska analyser. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till de personer som med stor skicklighet och 
noggrannhet har granskat mina texter i samband med halvtids- och 
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Frågeformulär: Boendesituation  tillfredsställelse och önskemål. 
(Satisfaction with Housing and housing support for people with Psychiatric 
Disabilities, SHPD). Avhandlingens delstudie I-III baseras på formulärets fyra 
första punkter: 
A  Bakgrundsuppgifter 
B  Val av bostad 
C  Tillfredsställelse med nuvarande boendesituation 
D  Allmän tillfredsställelse med boendesituationen 
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Boendesituation – tillfredsställelse och önskemål  
Studien omfattar fem delar: bakgrundsuppgifter, ditt val av bostad,  
tillfredsställelse, allmän tillfredsställelse med boendesituationen  
samt önskemål om hur och var man vill bo. 
 
A) Bakgrundsuppgifter  
(Svara genom att skriva på linjen eller sätt ett eller fler kryss i det/de alternativ som stämmer för dig) 
 
1. Ålder    
 

2. Kön:   Kvinna 

  Man 
3. Civilstånd  Gift/sambo 

  Ensamstående 
 

4. Utbildning (avslutade studier)  Grundskola 

 Gymnasiet 

 Högskola 
 

5. Arbete/sysselsättning  Arbetar på den öppna arbetsmarknaden 
  Arbetar på skyddad verkstad eller motsv. 
  Deltar i sysselsättningsverksamhet      
  Pågående studier     
  Går på träfflokal eller motsvarande     
  Annat. I så fall vad?     
 

6.  Hur bor du idag?  I egen lägenhet/eget hus
  I rum eller lägenhet i gruppbostad/bostad med särskild service
  Hos släktingar/vänner
  Annat. I så fall vad?
 

7.  Hur länge har du bott där?   
 

______________________________________________________________
 

8. Har ditt boende förändrats under 
de senaste fem åren? 

 Ja    

 Nej 
 

Om ja – på vilket sätt har det förändrats? (flyttat?) _______________ 
___________________________________________________________ 
 

Om ja – har det varit ditt önskemål eller kände du att du var tvungen att 
flytta? 

   eget önskemål 

  påtvingat 
 

9. Får du bidrag till hyran?   
 

 Ja 

 Nej 
 

10. Har du fysiska begränsningar  
(t ex svårt att gå i trappor) som 
påverkar ditt val av bostad? 

 Ja 

 Nej 
 

11. Om du bor i eget boende  
– Har du boendestöd? 

 Ja    Om ja -  ungefär hur många timmar i veckan?  __________________  
 Vad får du hjälp med?  
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

 Nej 

 

Kodnummer: __________________ 
 
Datum: ______________________ 
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12. Om du bor i gruppbostad/bostad 
med särskild service – Hur 
mycket hjälp och stöd får du? 

Ungefär hur många timmar i veckan?  _______________________________
 

Vad får du hjälp med?  ___________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
 
 
 

13. Har Du en psykiatrisk diagnos?  Ja    Om ja -  vilken?  _________________________________________  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 Nej 
 
 
 

 
B)  Val av bostad 
Här nedan följer några frågor om din möjlighet att själv påverka valet av din nuvarande bostad. Varje fråga har två 
eller fem svarsalternativ. Svara genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer med din åsikt. 
 
1. Hur mycket valmöjlighet hade  
    du angående det bostadsområde  
    du flyttade till 

 Inget val alls 

 Nästan inget val 

 Viss valmöjlighet 

 Relativt stor valmöjlighet 

 Stor valmöjlighet
 

2. Hur mycket påverkade andra dig  
    i ditt val av bostadsområde? 
 

Andra gjorde valet åt mig 

Mycket inflytande från andra 

Visst inflytande från andra 

Lite inflytande från andra 

Jag valde själv 
 

3. Hur mycket information fick du  
    för att göra ditt val av  
    bostadsområde? 
 

Inte tillräckligt, kände inte att jag visste vilka mina valmöjligheter var 

Tillräckligt, kände att jag visste vilka mina valmöjligheter var 
 

4. Hur mycket valmöjlighet hade  
    du angående den bostad du  
    flyttade till? 
 

 Inget val alls 

 Nästan inget val 

 Viss valmöjlighet 

 Relativt stor valmöjlighet 

 Stor valmöjlighet 
 

5. Hur mycket påverkade andra dig  
    i ditt val av den bostad du  
    flyttade till? 

Andra gjorde valet åt mig 

Mycket inflytande från andra 

Visst inflytande från andra 

Lite inflytande från andra 

Jag valde själv 
 

6. Hur mycket information fick du  
    för att göra ditt val av bostad? 

Inte tillräckligt, kände inte att jag visste vilka mina valmöjligheter var 

Tillräckligt, kände att jag visste vilka mina valmöjligheter var 
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C) Tillfredsställelse med nuvarande boendesituation 
 
Här nedan följer några frågor om din tillfredsställelse med olika aspekter av din boendesituation. Svara på frågorna 
genom att använda den siffra från tillfredsställelseskalan* nedan som bäst stämmer med din uppfattning. Tänk på den 
senaste 3-månadersperioden. 
 
I en del av frågorna står det ”boendestödjare/personal” – med detta menas den person som ger dig stöd i den egna 
bostaden eller i gruppboendet. 
 

*Tillfredsställelseskala

1 2 3 4 5 
Mycket 

otillfredsställd        
Otillfredsställd Varken tillfredsställd    

eller otillfredsställd     
Tillfredsställd Mycket 

tillfredsställd 
 
1. Hur tillfredsställd är du med hur nära du har till affärer, allmänna kommunikationer, postkontor mm?  

 
 

 

2. Hur tillfredsställd är du med hur nära din familj du bor? 
 

 

 

  3.   Hur tillfredsställd är du med hur nära du har till service såsom vårdcentral, psykiatrisk öppenvård? 
 

 

 

4.   Hur tillfredsställd är du med det val du har angående när du ska träffa din boendestödjare? 
 

 

 

  5.   Hur tillfredsställd är du med hur mycket valmöjligheter du hade angående bostaden du bor i?   
 

 

 

  6.   Hur tillfredsställd är du med boendestödjarens/personalens förmåga att samtala kring det du upplever  
svårt?  (tänk på boendestödjaren/personalen du träffar oftast) 

 

 

 

  7. Hur tillfredsställd är du med hur mycket kontroll du har över vem som kan komma in i din bostad?  
 

 

 

  8. Hur tillfredsställd är du med boendestödjarens/personalens förmåga att lyssna på dig?  
      (tänk på boendestödjaren/personalen du träffar oftast) 
 

 

 

  9. Hur tillfredsställd är du med säkerheten i ditt bostadsområde? 
 

 

 

10. Hur tillfredsställd är du med hur mycket privatliv/avskildhet du har?  
 

 

 

11. Hur tillfredställd är du med hur mycket kontroll du har över hur ofta boendestödjare/personal kommer  
      för att hjälpa dig eller göra saker tillsammans med dig? 
 

 

 

12. Hur tillfredsställd är du med den fysiska miljön i och runt din bostad?  
 

 

 

13. Hur tillfredsställd är du med hur nära dina vänner du bor?   
 

 

 

14. Hur tillfredsställd är du med boendestödjarens/personalens strävan att lära känna dig? 
      (tänk på boendestödjaren/personalen du träffar oftast) 
 

 

 

15. Hur tillfredsställd är du med tryggheten i din bostad? 
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16. Hur tillfredställd är du med hur mycket kontroll du har över vad boendestödjare/personal hjälper dig 

 

      med eller vad du och denne gör tillsammans? 
 

 

 

17. Hur tillfredsställd är du med hur nära du har till fritidsaktiviteter, biograf, träffpunkter, kyrka  
      (eller motsvarande)? 
 

 

 

18. Hur tillfredsställd är du med boendestödjarens/personalens förmåga att tillsammans med dig skapa  
      ordning på ditt dagliga liv? (tänk på boendestödjaren/personalen du träffar oftast) 
 

 

 

19. Hur tillfredsställd är du med hur mycket självständighet du har i ditt dagliga liv? 
 

 
 

20. Hur tillfredsställd är du med boendestödjarens/personalens förmåga att uppmuntra dig att utveckla  
      nya färdigheter? (tänk på boendestödjaren/personalen du träffar oftast) 
 

 

 

21. Hur tillfredsställd är du med dina möjligheter att umgås med andra där du bor?  
 

 

 

22. Hur tillfredsställd är du med hur lätt det är att kontakta din boendestödjare när du behöver det? 
 

 

 

23. Hur tillfredsställd är du med hur mycket valmöjligheter du har till att tacka nej till att träffa din  
      boendestödjare?   
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D) Allmän tillfredsställelse med boendesituationen 
 
1. Hur tillfredsställd är du idag med  
    ditt boende? (Sätt ett kryss vid  
    det alternativ som passar för dig) 
 

Mycket otillfredsställd 

Otillfredsställd 

Varken tillfredsställd eller otillfredsställd 

Tillfredsställd 

Mycket tillfredsställd 
 

 

2. Vad är det som du tycker är bäst  
    med din nuvarande  
    boendesituation?   
 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 

3. Vad är det som du tycker är  
    sämst med din nuvarande  
    boendesituation? 
 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________
 

4. Skulle du vilja fortsätta att bo  
    där du bor nu eller skulle du vilja  
    bo någon annanstans?  (Sätt en  
    kryss vid det alternativ som  
    passar för dig) 

Stanna kvar där du är 

Flytta någon annanstans.  
      I så fall, vart och varför skulle du vilja flytta? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________
 

 
E)  Önskemål om boende 
 
1. Hur skulle du vilja bo i  
    framtiden? (Sätt ett kryss vid det  
    alternativ som passar för dig) 

 I egen lägenhet 

 I rum eller lägenhet i gruppbostad/bostad med särskild service 

 Hos släktingar 
 Annat. I så fall hur?  ___________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 

 

2. Om du fick välja skulle du föredra  
    att bo ensam eller tillsammans  
    med andra? (Sätt ett kryss vid det  
    alternativ som passar för dig) 
 

Jag skulle föredra att bo ensam (fortsätt till fråga 4) 

Jag skulle föredra att bo tillsammans med andra 

 

3. Vem skulle du helst vilja bo  
    tillsammans med? (Sätt ett kryss  
    vid det alternativ som passar för  
    dig) 

 Släktingar 

 Vänner  

 Make/maka, sambo  

 Annan. I så fall vem?  __________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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4. I nedanstående tabell nämns ett antal påståenden som kan gälla för din bostad och det stöd du får där.  
Sätt ett kryss i rutan som bäst motsvarar hur du värdesätter varje påstående för bostaden: om du tycker att det  
”inte är viktigt”, att det är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt”. 
 
Egenskaper Inte  

viktigt  
Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Månadshyrans belopp � � � 

Nära busshållsplats/tågstation � � � 

I bra skick � � � 

Nära centrum � � � 

Tillräckligt avskild � � � 

Tillräckligt stor � � � 

Tryggt område � � � 

Hiss/andra våningen � � � 

Nära familj � � � 

Trevlig gårdsplan utanför � � � 

I en stad � � � 

Ute på landet � � � 

Nära arbete/sysselsättningsmöjligheter � � � 

Nära affärer � � � 

Nära grönområde � � � 

Att få bo självständigt � � � 

Boendestöd/personal tillgängliga dygnet runt � � � 

Möjligheten att kunna välja det bostadsområde där du vill bo? � � � 

Möjligheten att kunna välja bostad � � � 

Nära vänner � � � 

Att ha kontroll över vad boendestöd/personal hjälper dig med � � � 
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Att ha kontroll över hur ofta du får hjälp av en boendestödjare/personal � � � 

Möjligheten att få inreda och möblera som du vill � � � 

Möjligheten att kunna bjuda hem familj/vänner � � � 

Nära sjukhus, öppenvård, vårdcentral mm � � � 

Nära fritidsaktiviteter, bio mm � � � 

Att boendestödjaren/personalen lyssnar på dej � � � 

Att boendestödjaren/personalen försöker lära känna dig � � � 

Att boendestödjaren/personalen tillsammans med dig skapar ordning på ditt dagliga liv � � � 

Att boendestödjaren/personalen uppmuntrar dej att utveckla nya färdigheter � � � 

Att boendestödjaren/personalen samtalar med dej kring det du upplever svårt � � � 

 
Tack för hjälpen     
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