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 BOENDE OCH BOENDESTÖD

- FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

- ALLT!!!!!!!!



BOENDE OCH BOENDESTÖD

 BAKGRUND, HISTORIK

 AXPLOCK AV VIKTIGA 

FORSKNINGSRESULTAT FRÅN 

SVERIGE

 BOSTADEN OCH 

BOENDESTÖDET – VAD KAN 

FÖRBÄTTRAS?



BOENDE – FÖRR OCH NU





BOENDE – tidigare forskning

 Boende – tillfredsställer behov

 3 faser

- mentalsjukhus

- boendekedjemodell

- boendestödsmodell

 Institution/samhället





VÄGLEDNINGSDOKUMENTET

”Det är mitt hem”

Vägledning om boende och 

boendestöd för personer med psykisk 

funktionsnedsättning



Vägledningsdokumentet 

– ”ett hem”

- avskildhet, intimitet, hemtrevnad, komfort

- tillflyktsort, fristad, avkopplingsplats

- erbjuder frihet, kontroll, trygghet, säkerhet

- utrymme för kreativitet, återhämtning

- sammanhang för nära relationer

- skydd, härd, hjärta, avskildhet, rötter, boning

- ”vår bostad är där vi bor men vårt hem är hur 
vi bor”

- kontroll, identitet, relationer, aktivitet



FYSISK MILJÖ

 “En välfungerande bostad med särskild service för personer med 

psykisk funktionsnedsättning bör ge möjlighet för social 

interaction, avskildhet och återhämtning ……….. I den framtida

planeringen av stödjande boendemiljöer är det viktigt att skapa

möjligheter för avskildhet och kontroll som anses vara av stor

betydelse för målgruppen”

 - betydelsen av “attachment to place” – känslomässig anknytning

för livskvaliteten



PSYKOSOCIAL MILJÖ

Ange tre viktiga egenskaper som en 

bostad med särskild service BÖR ha för 

att kunna erbjuda en god miljö



VIKTIGA EGENSKAPER - 2

Gemenskap - 20%

Personal - 20%

Interpersonella - 17%

egenskaper

Ordning och - 13%

struktur

Fysisk miljö - 12%

Praktiskt stöd - 5%

Atmosfär - 4%

Övrigt - 8%



VIKTIGA EGENSKAPER - 3

ÖVRIGT
- ”säkerhet”

- ”trygghet i boendet”

- ”en oas i samhället”

- ”få hjälp att utvecklas”

- ”allt som behövs för att bra liv”

- ”rå sig själv trots allt, fast det finns personal”

- ”själv bestämma vilka aktiviteter man vill vara med på”

- ”daglig sysselsättning för alla som är anpassad efter 
hur länge personen själv orkar”



Boendestödjare - egenskaper

 Ha: humor, empati, personlig värme, 
livserfarenhet, kreativitet, tålamod, 
ett hjärta

 Förmåga att: se personen ej röran, 
lägga band på sina egna 
värderingar, stå med fötterna på 
jorden



Boendestödjare - egenskaper

 våga vara nära

 se individens behov utan att ta över, 

kunna visa vägen, stå ut med kaos

 bära stressen och ångesten, vara en 

enkel och vanlig människa

 trolla med knäna



VÅRDANDE/STÖDJANDE

HANDLINGAR

 Skapa och vidmakthålla relationer
- personalen visar dig att du kan lita på dem

- personalen visar dig att de är tillgängliga

 Stöd och uppmuntran
- personalen uppmuntrar dig när du gör något som är bra

- personalen hjälper dig att se dina möjligheter

 Socialt umgänge
- personalen uppmuntrar dig att prata med andra människor

- personalen deltar i aktiviteter tillsammans med dig



VÅRDANDE/STÖDJANDE 

HANDLINGAR

Kategori Boende  Förekomst 

- i hög/ mycket hög 

grad

Personal

Förekomst – i hög/ 

mycket hög grad

Skapa relationer 66,9% 94,0%

Stöd och uppmuntran 51,9% 79,0%

Socialt umgänge 37,9% 53,2%

Medvetandegörande 37,5% 52,6%

Reflekterande 30,5% 51,4%

Praktiska färdigheter 43,1% 62,0%



VÅRDANDE/STÖDJANDE 

HANDLINGAR

Kategori Boende - Viktigt 

i hög/

mycket hög grad

Personal –viktigt

i hög/

mycket hög grad

Skapa relationer 80,1% 95,9%

Stöd och uppmuntran 75,3% 71,1

Socialt umgänge 64,6% 88,9%

Medvetandegörande 51,1% 74,9%

Reflekterande 50,3% 68%

Praktiska färdigheter 47,0% 65,3%



BOENDES PREFERENSER

HUR/VAR MAN VILL BO - 1

Deltagare – 44 från RSMH, 26 – 65 år, 19M

Nuvarande boendesit. = 37 i egen lägenhet

Tillfredsställelse – 17 mycket tillf., 16 
delvis tillf., + 5 otillf.

Fortsätta bo – 29 vill stanna, 15 vill flytta

Vill bo – i egen läg.



BOENDES PREFERENSER

HUR/VAR MAN VILL BO - 2

 Bostaden:  Bra skick, attraktiv byggnad, 

tillräckligt avskild, tillräckligt stor, tryggt 

område, hiss/andra våningen, trevlig gårdsplan 

utanför, hyresbeloppet

 Läget: Nära - busshållsplats, centrum, familj/ 

vänner, sysselsättning, affärer, grönområde,

sjukhus/öppenvård, i en stad, ute på landet

 Personal: tillgänglig dygnet runt, dagtid



HUR/VAR MAN VILL BO – 3

MAX 88p

1. Hyresbeloppet             71

2. Tryggt område             64

3. I bra skick                    63

4. Nära grönområde        61

5. Nära affärer                 58

5. Nära arb/syssels.        58

7. Nära sjukhus mm        54

8. Tillräckligt stor            53

12. Nära centrum             45

13. Nära familj/vänner     42

14. Tillräckligt avskild     39

15. Hiss/andra vån.          35

16. Attraktiv byggnad      32

17. Ute på landet              22

17. Personal dagtid          22

19. Personal dygnet r.     19



PREFERENSSTUDIEN 2012

- INTE VIKTIGT (1)  GANSKA VIKTIGT (2) , 
MYCKET VIKTIGT (3)

- EXEMPEL PÅ PÅSTÅENDEN:

- SOM OVAN

+ OM MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA

+ OM ATT HA KONTROLL

+ OM BOENDESTÖD



PREFERENSER - KATEGORIER

 MILJÖ – Hyra, Bra skick, Tillräckligt avskild, 

Tryggt område, Trevlig gårdsplan

 NÄRHET – Affärer, Vårdinrättningar, 

Centrum, Transport, Familj, Fritidsaktiviteter

 AVK – Bo självständigt, Få inreda som jag 

vill, Kunna välja bostad, Kontroll ang. hjälp

 BOSTÖD – Lyssnar på dig, Samtalar om 

svåra saker, Lära känna dig



PREFERENSER

1. B - Bostöd lyssnar på dig

2. AVK – att få inreda som 

jag vill

3. B – Bostöd lär känna dig

4. AVK – att få bo 

självständigt

M – Tryggt område

6. B – Bostöd samtalar om 

svåra saker

7. AVK – att kunna välja 

bostad

8. AVK – att kunna få bjuda 

hem

9. B – bostöd skapar ordning

tillsammans

10. AVK – Kontroll ang. hjälp

11. M – Hyra

12. M – Bra skick

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. B - Personal dygnet runt

31. M – Ute på landet



TILLFREDSSTÄLLELSE

Exempel på frågor:

Hur tillfredsställd är du med:

- hur nära din familj du bor?

- hur mycket privatliv/avskildhet du har?

- dina möjligheter att umgås med andra där du bor?

- hur mycket valmöjligheter du hade angående bostaden du 

bor i?

- hur lätt det är att kontakta din boendestödjare när du 

behöver det?

- Hur tillfredsställd är du idag med ditt boende?



TILLFREDSSTÄLLELSE –

RESULTAT

- Relativt hög grad av tillfredsställelse med 

boende och boendestöd

- 14,9% var otillfredsställda eller mycket 

otillfredsställda med boendesituationen

- 36,8% ville flytta någon annanstans



Tillfredsställelse - Skillnader

Egen bostad Bostad med särskild 

service

↑ Boendestödets ↓ Boendestödets

genomförande genomförande

↓ Socialt liv ↑ Socialt liv



Valmöjligheter - Skillnader

 Egen bostad Bostad med särskild 

service

+  Valmöjligheter vid - Valmöjligheter vid 

val av bostad och val av bostad och

bostadsområde                   bostadsområde

+   Självbestämmande - Självbestämmande

vid val av bostad vid val av bostad

och bostadsområde            och bostadsområde









Bostadens storlek, standard, utformning och 

läge



























INTERVJUSTUDIE

 Vem – Boende i bostad med särskild service

 Hur många – 19 boende

 Hur – Grounded Theory

- vad är deltagarnas huvudangelägenhet 

inom det studerade området och 

- vad gör man för att lösa det?



INTERVJUSTUDIE - RESULTAT

 Huvudangelägenheten – att vara berövad 

egenmakt

 Huvudstrategin – sträva efter mening

 - att vara i nuet, att sträva efter 

självbestämmande, att stärka självkänslan, att 

hantera upplevelser, tankar och känslor, att vila 

från nuet (om det lyckas då upplevs mening i nuet)

 - om det inte lyckas - då används strategin – att fly 

från nuet









FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN alt. 

VIKTIGA ASPEKTER - BoSS
- Fys.miljö – avskildhet, kontroll, känslomässig anknytning 

(ett hem)

- Psykosocial miljö – säkerhet, trygghet, självbestämmande

- Vårdande/stödjande handlingar – lyssna på de boende

- Preferenser – boendestödjarens bemötande + autonomi, 

val och kontroll

- Tillfredsställelse – stödet från personal, valmöjligheter och 

självbestämmande

- Bäst och sämst – storlek mm, hänvisad till andra, 

begränsat självbestämmande

- Intervjustudie – berövad egenmakt

- Kvalitetsstudien - delaktighet



FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN alt. 

VIKTIGA ASPEKTER 

– Egen bostad med boendestöd

- Fysisk miljö – känslomässig anknytning (ett hem)

- Boendeintervjuer – egenskaper hos personalen

- Preferenser - boendestödjarens bemötande + autonomi, 

val och kontroll + som alla andra

- Tillfredsställelse – socialt liv

- Bäst och Sämst – storlek mm, otrygghet i bostadsområdet, 

ensamhet

- Kvalitetsstudien – delaktighet

- Mindmap – bred kompetens i personalgruppen



AVSLUTNINGSORD

SKAPA ETT HEM DÄR DET FINNS 

MÖJLIGHETER:

- FÖR ATT KUNNA GÖRA VAL  OCH

- FÖR ATT HA AVSKILDHET, 

KONTROLL OCH SJÄLV-

BESTÄMMANDE 




