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Sammanfattning 

Bakgrund: Många personer med psykisk funktionsnedsättning har en upplevelse av låg 

livskvalitet. De har också en sämre utgångspunkt materiellt, ekonomiskt, 

socialt och hälsomässigt. Att beviljas insatsen särskilt boende innebär att få 

stöd, service och omsorg i sin vardagstillvaro. Tidigare studier har visat att 

för att ett stöd ska upplevas stödjande behöver personalen ha både kunskap 

och vissa egenskaper, lyssnande, medkännande och lyhördhet. 

Syfte: Att beskriva vårdpersonals erfarenheter och tankar kring hur man utformar 

vardagligt stöd till livskvalitet för personer som bor i särskilt boende. 

Metod: Halvstrukturerade intervjuer gjordes där sammantaget tio personal deltog 

från fem särskilda boenden. Som analysmetod användes kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Personalens erfarenheter av att ge stöd till livskvalitet rörde sig inom tre 

olika områden. Hur dessa områden, vårdrelation, organisation och miljö var 

beskaffade och upplevdes påverkade stödets insats och kvalitet. Det 

framkom att en viktig komponent i det vardagliga stödet utgjordes av ett 

omfattande motivationsarbete. Det fanns en bristande överensstämmelse 

mellan de boendes uppfattning om stöd behov och det som personalen ansåg 

att de behövde. Ett samband som visade sig var personalens uttryckta 

maktlöshet i vissa stödjande situationer och samtidig frånvaro eller bristande 

kontinuitet av handledning. 

Diskussion: Det särskilda boendet har som konstruktion stora utmaningar i att göra 

anspråk på att vara ett hem och inte en institution. Redan språkbruket 

etiketterar; man bor inte i en lägenhet utan på ett gruppboende och man är 

inte hyresgäst utan boende. De yttre strukturerna kan förstärka ett vi och dom 

tänkande där behov och svårigheter riskerar att bli beskrivna utifrån 

grupptillhörighet. 

Nyckelord: Livskvalitet, psykiskt funktionshinder, stöd, stödboende, särskilt boende 



  

 

 

 

Abstract 

Background: Many people with psychiatric disabilities have a perception of low quality 

of life. They also have lower standard, materially, economically, socially 

and health-wise. To be granted supportive housing means getting daily 

support, service and care. Previous studies have shown that the supporting 

staff have to be knowledgeable and have special features, compassionate, 

responsive and attentive. 

Aim: To describe a health care professional experiences and thoughts on how to 

style casual support to the quality of life for people living in sheltered 

housing. 

Methods: Semi-structured interviews were conducted as with ten staff members from 

five supportive housing. The method of analysis was qualitative content 

analysis with an inductive approach. 

Results: The staffs’ experiences of providing support for quality of life was 

categorized into three different areas. How these areas, care relationship, 

organization and environment was constituted and perceived made impact 

on support effort and quality. It emerged that a key component of the 

everyday support consisted of a comprehensive motivational work. There 

was a mismatch between the residents' perception of support needs and 

what the staff felt that they needed. A relationship that turned out was the 

staff expressed powerlessness in some supportive situations and the 

absence or lack of continuity of supervision. 

Discussions: Supportive housing has as major challenges in claiming to be a home and 

not an institution. The language used; you do not live in your own 

apartment, but in a group home and you are not a tenant, but a person living 

there. The outer structures can reinforce an “us” and “them” thinking where 

the needs and difficulties might be described on the basis of group 

membership. 

Keywords: QOL, quality of life, supportive housing, residential care, psychiatric 

disability 
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1 Inledning 

I mitt arbete som sjuksköterska på ett särskilt boende möter jag människor med psykisk 

funktionsnedsättning till följd av en långvarig psykossjukdom. De har ofta insjuknat redan i 

tonåren och har många sjukhus- och andra institutionsvistelser bakom sig. Att leva med en 

omfattande psykiskt funktionsnedsättning till följd av en långvarig psykossjukdom innebär att 

många olika områden i livet påverkas. Det är inre och yttre faktorer som i sin tur kan påverka 

upplevelsen av livskvalitet. För att som personal kunna förmedla stöd till dessa personer så 

krävs det varierande kunskaper inom en mängd olika områden. Det handlar dels om bredden 

av alla praktiska uppgifter som kan ingå i livet och dels om djupet i dessa, hur vi hjälper, 

möter och samspelar. Att ge stöd är inte alltid ett lätt uppdrag då arbetet är både 

mångskiftande och komplext. Kvaliteten på det stöd som förmedlas påverkas av personalens 

erfarenheter och kunskap. Hur vi organiserar och prioriterar, inte minst i organisationen som 

helhet, har stor betydelse. Tillgång till externa resurser och hur vi som personal förvaltar vår 

tid spelar också in och påverkar stödinsatserna. Samtidigt ska fokus utgå ifrån den boendes 

livsvärld, delaktighet och livsmening. Den här studien avser att beskriva de erfarenheter och 

tankar som personal på särskilda boenden har i sitt arbete att ge stöd till livskvalitet. 

2 Bakgrund 

2.1 Psykiskt funktionshinder/funktionsnedsättning 

I samband med avinstitutionaliseringen där boende och sysselsättning blev den kommunala 

socialtjänstens ansvar så innebar det också en förändrad psykiatrisk terminologi. Psykiskt 

funktionshinder tar fasta på konsekvenserna av sjukdom snarare än att individens behov 

beskrivs utifrån sjukdom och symtom. En persons psykiatriska diagnos ger inte tillräckligt 

underlag för planering av stöd och service. Funktionsnivå kan vara olika hos individer med 

samma diagnos (Sandlund, 2005, s. 16).  

Nationell psykiatrisamordning definierar psykiskt funktionshinder enligt följande: 

En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, 

eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av 

psykisk störning (SOU 2006:100 s. 325). 

Den officiella svenska benämningen psykiskt funktionshinder är anpassad till ICF-

terminologin (International Classification of Functioning, Disability and Health). ICF har 

utvecklats av Världshälsoorganisationen och är en klassifikation av funktionstillstånd, 
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funktionshinder och hälsa. Den beskriver en människas fungerande utifrån kroppens 

funktioner och strukturer samt personens aktiviteter och delaktighet (Sandlund, 2005, s.22). 

Begreppet funktionshinder betecknas av ICF som ett mångdimensionellt fenomen som är ett 

resultat av interaktionen mellan personer och deras psykiska och sociala omgivning. Man vill 

understryka att man inte klassificerar person utan person i situation. Det är en klassifikation 

av människans hälsoegenskaper inom det sammanhang som den personliga livssituationen 

och omgivningen skapar. Det är interaktionen mellan dessa faktorer som ger funktionshindret 

(Socialstyrelsen, 2003a). 

År 2007 ändrades definitionen av begreppen psykiskt funktionshinder och psykisk 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning innebär i den nya definitionen nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Funktionsnedsättning, n.d.). 

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen (Funktionshinder, n.d.). Tidigare hade dessa båda begrepp använts 

synonymt (Socialstyrelsen, n.d.). En funktionsnedsättning behöver alltså inte, per definition, 

innebära ett funktionshinder, det är omgivningen som orsakar hindret.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta dubbla problem att brottas med. 

Förutom sjukdomssymtom som ger svårigheter och påverkar livet behöver de också hantera 

samhällets reaktioner och stigmatiserande attityder. Som en ytterligare pålaga kan vissa 

personer införliva samhällets fördomar om psykisk sjukdom, lägga det på sig själv och förlora 

sitt självförtroende och sin självkänsla (Rüsch, Angermeyer & Corrigan, 2005). I en norsk 

studie (Eriksen, Sundfør, Karlsson, Råholm & Arman, 2012) beskrev vårdtagarna hur de 

förde en kamp som tycktes starta i en känsla av att inte vara som ”vanliga människor”. Detta 

var en djupgående känsla av att inte leva upp till sin egen och samhällets förväntningar att 

leva ett vardagligt liv som att ha förmåga att arbeta, utbilda sig, ha en familj, äga ett hus och 

delta i sociala sammanhang. Detta gav känslor av att vara värdelös eller att ha ett mindre 

värde än andra människor. 

Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom präglas av utanförskap, osäkerhet 

och tvivel på vem man själv är, att känna sig ovanlig och annorlunda och att sakna kontroll. 

Vardagliga aktiviteter tar mycket kraft i anspråk och existerar inte med någon självklarhet. 

Upplevelser av att den egna kroppen inte är förankrad, att gränser mellan den egna kroppen 

och andras är diffusa. Kroppen kan också upplevas vara styrd och kontrollerad av andra. 

Erfarenheter av att känna att man själv inte är sjuk eller tvivel kring detta och att 

psykossjukdomen medför inskränkningar i den egna friheten och ansvaret. Innebörden av att 
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leva med psykossjukdom kan förstås som livslidande, vilket inbegriper ett lidande på ett 

existentiellt plan. Existentiella aspekter är inte i fokus i vården utan lidande definieras endera 

utifrån psykiatriska symtom eller utifrån en knapphändig social situation. Dessa perspektiv 

inte är tillräckliga för att möjliggöra en god vård vid psykossjukdom (Syrén, 2010). 

Existentiell ensamhet, som meningslöshet och hopplöshet uttrycks i personer med psykiska 

funktionshinders berättelser (Erdner, 2006). Det kan innebära ett hinder att leva ett fullvärdigt 

liv, som definieras av informanterna att finna mening med livet, ha kontroll över sitt eget liv 

och ha ett socialt utbyte. Vidare beskrivs också hur personer med psykiska funktionshinder 

önskar stöd av personalen men att det måste utgå från deras behov och i deras takt. De menar 

att detta kan göra att den inre säkerheten ökar. De poängterar också att personalens attityd till 

dem har en stor betydelse för deras självbild (a.a.).  

2.2 Bostad med särskild service 

Bostad med särskild service innebär ett boende som kan ge omsorg, stöd och service. Insatsen 

kan organiseras på olika sätt utifrån den boendes behov. Det kan vara i form av ett 

gruppboende där personal finns tillgänglig dygnet runt eller det kan vara en grupp lägenheter 

knutna till varandra där personal går in och ger stödinsatser. Enligt socialtjänstlagen har 

samhället en skyldighet att ordna lämplig bostad och service för människor med 

funktionshinder.  Människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 

svårigheter i sin livsföring, ska få möjlighet att få delta i samhällets gemenskap och att kunna 

leva och bo så likt andra människor som möjligt. De ska ha rätt till ett permanent hem och 

detta hem ska inte ha en institutionsprägel. (Socialstyrelsen, Bostad med särskild service, 

2007). Insatsen Bostad med särskild service beviljas av biståndshandläggare genom 

Socialtjänstlagen (SoL) eller genom Lagen om särskilt stöd och service (LSS). Det finns 

några viktiga skillnader mellan dessa lagar. I LSS anges konkret vilka insatser som kan ges 

till en person som omfattas av lagen, utifall personen behöver sådan hjälp och om det inte 

tillgodoses på annat sätt. LSS är en rättighetslag. Kommunen är skyldig att uppfylla de 

rättigheter som personen som omfattas av lagen har. Kommunen kan neka till en insats endast 

om den enskilde faktiskt får sitt behov tillgodosett på annat sätt. Avslag kan inte ges med 

hänvisning till bristande resurser. LSS stöd är avgiftsfritt.  Enligt SoL har den enskilde inte en 

ovillkorlig rätt till en insats, som till exempel bostad med särskild service. Kommunen kan 

föreslå en alternativ insats om man anser att biståndsbehovet kan tillgodoses på annat sätt. 

LSS har en högre ambitionsnivå för kvalitet och inflytande där individen tillförsäkras en god 

levnadsnivå, inte bara skälig levnadsnivå, vilket är vad SoL sätter upp som mål.  
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I Socialstyrelsens forskningsöversikt (2011) noteras att det är relativt få personer med 

psykisk funktionsnedsättning som får sitt stöd enligt LSS utan de erbjuds oftast stöd via SoL. 

I landets kommuner tolkar och tillämpar man dessa två lagar på olika vis. I vissa kommuner 

anser man inte att psykiskt funktionshindrade omfattas av LSS. Ett annat skäl som framhålls 

är att behoven lika väl kan tillgodoses med SoL. Ett problem som också uppges är att 

handläggarna i vissa kommuner har bättre kompetens vad gäller SoL lagstiftningen än vad de 

har i LSS. Det kan också handla om att det finns en tradition i kommunen att tillämpa SoL för 

psykiskt funktionshindrade personer. Ekonomiska aspekter kan också spela roll i hur man 

tillämpar lagarna. Till exempel kräver ett särskilt boende enligt LSS mer resurser och 

personalbemanning än ett särskilt boende enligt SoL. Enligt §8 i LSS skall insatserna ges till 

den enskilde endast om denne begär det. Detta försvårar sannolikt för många att få det stöd de 

behöver då psykiskt funktionshinder ofta leder till isolering och till initiativlöshet. Att själv då 

ansöka om stöd kan vara svårt (Henriksen, Petersen, Lindqvist & Wennerholm, 2005). Lewin 

(2003) menar att de avgörande skillnaderna mellan lagstiftningarna gör att det är värdefullt för 

den enskilde att få sitt stöd enligt LSS. För att kunna förverkliga LSS-reformen krävs ett 

aktivt förhållningssätt från yrkespersoner som kommer i kontakt med människor med 

psykiska funktionshinder. De personer som drabbats av psykiska funktionshinder måste få 

stöd i att utkräva och få tillgång till sina lagliga rättigheter (a.a.). 

2.3 Livskvalitet 

Livskvalitet innefattar individens uppfattning om sin plats i tillvaron i den kultur och det 

värdesammanhang som han/hon lever i och i relation till personliga mål, förväntningar, 

normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska tillstånd, nivå av oberoende, sociala förhållanden och relationer till påtagliga 

händelser i levnadsmiljön (WHOQOL Group 1995 s.1405, översättning Mendel 2007).  

Inom livskvalitetsforskningen har det vuxit fram två huvudtraditioner. Den ena ser livskvalitet 

främst som bestämd av objektiva livsomständigheter. Utifrån den andra traditionen diskuteras 

livskvalitet utifrån subjektiva förhållanden bestämd av vår upplevelse av välbefinnande 

(Hansson, 2005, s.124). Objektiva faktorer som påverkar livskvaliteten är den yttre miljön 

som den fysiska, kulturella och politiska miljön. Hit räknas också den psykologiska närmiljön 

som relationer till vänner och familj. Den inre miljön räknas också till objektiva faktorer. Det 

är den psykiska och fysiska konstitutionen hos en människa, hennes objektiva hälsa, styrka, 

sårbarhet och karaktärsegenskaper som också påverkar hur livet upplevs. En kombination av 

dessa egenskaper påverkar här på samma sätt till vad som kan benämnas som inre välfärd 
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(eller inre ofärd). Subjektiva komponenter som påverkar livskvaliteten handlar om 

människans upplevelser av de yttre och inre objektiva faktorerna. Människans grad av 

välbefinnande utgörs av hennes upplevelser. Välbefinnandet kan beskrivas som en 

utgångspunkt, kärnan av livskvalitetsbegreppet (Nordenfelt, 2004, s.12 och s.36). Utan 

individens upplevelse av hur hon tolkar och erfar världen både i sig och kring sig blir 

livskvaliteten beskriven endast statiskt. Ett högt mått av ekonomisk standard, social ställning 

och goda relationer behöver inte förutsätta en människas upplevelse av hög grad av 

livskvalitet. Även om vissa saker eller förhållanden ofta gynnar och kan vara bidragande 

orsak till välbefinnande och livskvalitethöjning. 

 Att mäta livskvalitet 

För att kunna utvärdera vård, stöd och behandling är det betydelsefullt att utveckla 

tillförlitliga bedömningsinstrument.  Det finns ett flertal olika instrument som har utarbetats 

och använts för att mäta livskvalitet hos personer med schizofreni. Dels instrument som 

vänder sig till normal populationen och till den grupp som är sjuka oavsett diagnos, dels 

specifika instrument som vänder sig till personer med allvarliga psykiska sjukdomar.  

Instrumenten kan också kombineras om det är möjligt. Ett av de generella instrument som 

prövats och ansetts tillförlitligt för att användas i större skala är Världshälsoorganisationens 

instrument, WHOQOL- 100 (Bobes, Garcfa-Portilla, Saiz, Bascarán & Bousono, 2005). 

Svårigheter har diskuterats i samband med livskvalitetsmätningar av personer med allvarliga 

psykiska funktionshinder. En del forskare har menat att felkällor som kognitiva störningar 

eller brister kan påverka förmågan att bedöma den egna livskvaliteten (Hansson, 2005, s.125). 

Vidare beskrivs att en annan möjlig felkälla kan vara att individen vid bedömning av 

livskvalitet utgår ifrån vad denne känner i stunden, det nuvarande stämningsläget. På samma 

vis att individen påverkas av störningar i realitetsorienteringen som gör att det kan vara svårt 

att bedöma den egna livskvaliteten.  

Ett annat problem då det gäller att mäta livskvalitet utifrån intervjuinstrument eller 

frågeformulär är att det kan vara svårt att få en objektiv värdering av den skattade 

livskvaliteten. Tillexempel kan ett delområde i livet vara mycket viktigare för en person än ett 

annat delområde. Även om man skattar lågt livskvalitetsvärde inom ett område kanske det 

inte påverkar dennes livskvalitet i någon större omfattning (Nordenfelt, 2004, s.152). 

 Livskvalitet och psykisk funktionsnedsättning 

Det behövs ytterligare forskning i att se vad som styr och påverkar förändringar i livskvalitet 

hos individer med psykiska funktionshinder. Utifrån studier som gjorts inom 
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livskvalitetsforskningen har man sett att det finns samband mellan depressions- och 

ångestsymtom och en lägre grad av livskvalitet. Även förekomst av negativa symtom har visat 

sig ha ett samband. Vidare har man sett att ett större socialt nätverk och en bättre 

tillfredställelse med sociala relationer har en koppling till bättre livskvalitet (Hansson, 2005, 

s. 127-128). Tidigare studier har visat att personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning 

har en upplevelse av låg livskvalitet. Detta främst relaterat inom områden som ekonomi, 

relationer och hälsa (Hansson et al, 2003). Jämfört med den övriga befolkningen finns hos 

denna grupp en högre risk att hamna i ett socialt utanförskap och leva och bo under 

bristfälliga villkor. Det är därför av vikt att hitta bra boendelösningar och med individuellt 

anpassat stöd. Författarna tar i sin studie upp att graden av autonomi och oberoende är viktiga 

aspekter för hur personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning upplever livskvalitet. 

Personer som bodde i eget boende var överlag mer nöjda med sitt boende än de som bodde i 

särskilda boenden. De upplevde i sin boendesituation en högre grad av oberoende och 

möjlighet till inflytande och privatliv. 

I många fall innebär det psykiska funktionshindret att man inte kan få eller klarar av att ha 

ett lönearbete, vilket kan få både svåra ekonomiska konsekvenser och innebära ett socialt 

utanförskap. Människor med svåra psykiska problem lever under sämre socioekonomiska 

villkor än normalbefolkningen och andra handikappgrupper och detta påverkar deras liv och 

självbild. Bristen på pengar kan påverka återhämtningen och försvåra integreringen och 

normaliseringen för en individ att kunna delta i samhället som andra (Topor, 2004, s.194-

199). Att personer med psykiska funktionshinder lever under generellt sätt sämre 

levnadsförhållanden bekräftas i Statens offentliga utredningar (2006). Det gäller såväl 

materiellt och ekonomiskt som socialt och hälsomässigt. Det är dessutom den grupp som har 

lägst sysselsättningsgrad av alla funktionshindergrupper. 

Brist på motivation är vanligt förekommande vi schizofreni och även andra psykiska 

sjukdomar. Informanterna i Forsbergs avhandling (2009) beskriver att de ofta saknar energi 

och motivation och att detta påverkar det dagliga livet och livskvaliteten negativt. Författaren 

diskuterar utifrån motivationsteorier att alla individer har en naturlig inre motivation till 

självbestämmande och självutveckling. Psykiatripersonal i sitt arbete kan förbättra den inre 

motivationen hos personer med psykiska funktionshinder. 

Personer med schizofreni är också den grupp av de olika psykiatriska diagnosgrupperna 

som har de mest omfattande begränsningarna i vardagen. Ensamhet och passivitet dominerar i 
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det dagliga livet där stillsamma aktiviteter som att sitta eller ligga eller titta, dricka kaffe, röka 

eller äta mat i stor utsträckning fyller tillvaron (Bejerholm & Eklund, 2005, s.107). 

2.4 Stödjande arbete 

Rask och Brunt (2010, s.12) beskriver hur vårdande handlingar, förhållningssätt och synen på 

människan har samröre med varandra. För att man som vårdare ska kunna vara ett stöd är det 

beroende av det förhållningssätt man som vårdare har till sina vårdtagare. Vårdarens 

förhållningssätt grundar sig på hur denne ser på människan och på vårdandet. Författarna tar 

upp att det vårdande relationsarbetet grundar sig på de samlade kunskaperna och 

erfarenheterna vårdaren har med sig från sitt eget liv. Det är därför viktigt att reflektera kring 

och ha kännedom om sina egna erfarenheter då man ska hjälpa och stödja människor som har 

det svårt (a.a.). God kommunikationsförmåga är av avgörande betydelse där vårdpersonal 

måste kunna lyssna och se sina patienter som individer med unika erfarenheter och med 

individuella behov (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000). Psykiatriskt vårdande 

baseras på hur vårdaren använder sig själv rumsligen (Lassenius, 2010, s.378). Rumslighet 

beskrivs ur detta perspektiv som något som vi bär med oss stundligen, som vi inte kan ställa 

oss utanför. En vårdande rumslighet innebär att vårdaren går utanför sitt eget jag och inte 

försöker forma den andre utifrån sin egen rumslighet och sina ideal. Genom att vårdaren gör 

sig tillgänglig i rummet skapas möjlighet för att ett ömsesidigt möte kan äga rum där 

patienten kan få sitt lidande lindrat och uppleva ett ökat välbefinnande. Detta görs möjligt 

genom att vårdaren är välförankrad i värdegrund och meningssammanhang (a.a.). 

 Boendes upplevelser av stöd 

Att känna gemenskap med boendestödjarna framträder som någonting viktigt då boende ska 

beskriva upplevelser av stödinsatser. De påpekar vikten av personalens förmåga att kunna 

prata med de boende om olika saker på kompisnivå. Det är betydelsefullt att både kunna prata 

om lättsamma, vardagliga saker och att få hjälp att sätta ord på tankar, ångest och fantasier. 

(Rask, 2007a). Ett annat tema som framkommer i samma studie handlar om egenskaper hos 

boendestödspersonalen som upplevs som stödjande. Här framkommer att det är viktigt att 

som personal vara lyssnande och lyhörd. Att boende får gehör för sina önskemål och tankar 

och att man upplever att personalen är medkännande. Respekt och ömsesidighet ses som 

utmärkande egenskaper i relationen (a.a.).  I en studie (Rask, 2007b) avsåg man kartlägga hur 

vanligt det är att olika vårdande/stödjande handlingar förekom i kommunala stödboenden för 

psykiskt funktionshindrade samt hur viktiga dessa handlingar ansågs vara. Den stödinsats som 

både boende och personal ansåg vara den viktigaste samt vanligast förekommande var 
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kategorin att skapa och vidmakthålla relationer (de övriga kategorierna var stöd och 

uppmuntran, socialt umgänge, medvetandegörande samtal, reflekterande samtal och praktiska 

färdigheter). Tidigare studier har visat att det mest avgörande för att kunna stödja och 

uppmuntra boendes resurser handlar om vårdarens förmåga att kunna etablera en trygg 

relation med boende (a.a.). Bengtsson-Tops (2005) tar upp personers erfarenheter av att bo på 

vårdhem. De beskrev känslor av att stå utanför en social gemenskap. De hade sällan besök av 

någon eller saknade ett nätverk för att själva kunna åka iväg och hälsa på någon. Att umgås 

med varandra på boendet var heller ingen självklarhet, de hade ju inte valt varandra. 

Kontakten med personal beskrevs många gånger som distanserad även om det fanns 

situationer då man kunde mötas på ett jämbördigare plan, till exempel då man gjorde något 

utanför boendet som att åka buss tillsammans. Känslor av ensamhet och social ödslighet 

beskrevs av många. Flera boende beskrev sina svårigheter med interaktionen med andra, om 

att veta vad man borde göra men samtidigt känna att man inte har förmågan till det. Detta 

medförde dåligt självförtroende. Det eftersöktes också att personalen skulle prata mer med de 

boende kring detta, dela med sig av sina egna erfarenheter från det sociala samspelet. I 

personalens arbete prioriterades det praktiska arbetet med att hjälpa de boende med städning 

och hygien och liknande. 

3 Problemformulering 

Många personer med psykisk funktionsnedsättning har en upplevelse av låg livskvalitet. 

Förutom en oftast sämre utgångspunkt materiellt och ekonomiskt finns betydande skillnader 

både socialt och hälsomässigt. Många beskriver en passiv tillvaro med känslor av ensamhet, 

meningslöshet och socialt utanförskap. Detta leder till omfattande begränsningar i det dagliga 

livet. Att ha beviljats insatsen särskilt boende innebär att man ska få stöd och hjälp i sin 

vardagstillvaro. För att stödet verkligen ska upplevas som stödjande av den boende behöver 

den personal som arbetar på boendet besitta både kunskap och en rad egenskaper. Att vara 

lyssnande och lyhörd samt ha en förmåga att etablera en trygg relation som lägger grunden för 

det stödjande arbetet. Att ge ett kvalificerat stöd på ett professionellt sätt kräver att 

förutsättningar ges för att göra det möjligt. De resurser som finns till hands och kan användas 

för att ge livskvalitet är av stor vikt. Avsikten med denna uppsats är att titta närmare på de 

erfarenheter och tankar personal på ett särskilt boende har av att ge stöd till detta.  
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4 Syfte 

Syftet är att beskriva vårdpersonals erfarenhet och tankar kring hur man utformar vardagligt 

stöd till livskvalitet för personer som bor i särskilt boende. 

 Särskilt erfarenheter och tankar kring 

o Hur man arbetar konkret för att ge stöd i det dagliga livet 

o Vilka faktorer som är väsentliga för att den boende ska uppleva att hen får stöd 

utifrån sina behov 

o Kvaliteten på det stöd som ges 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien diskuteras utifrån Dahlberg och Segestens (2010) teori om hälsa och vårdande som 

har sin utgångspunkt i livsvärldsperspektivet. Teorin utgår ifrån vårdvetenskapens 

konsensusbegrepp; människa, hälsa, miljö och vårdande. Teorin vill förtydliga dessa begrepp 

och göra dem brukbara. Hälsa är vårdandets mål och att vårdandets syfte är att hjälpa 

människor att stärka sina hälsoresurser. Hälsa definieras som välbefinnande och förmåga att 

kunna förverkliga stora och små livsprojekt. Hälsa är en känsla av att "vara i stånd till". Detta 

bygger på en känsla av mening och sammanhang. Teorin beskriver också hälsa utifrån ett 

existentiellt perspektiv där människan rör sig i biologisk och existentiell sårbarhet men också 

i existentiell frihet och möjlighet. Hur människan förhåller sig till sårbarhet och frihet 

påverkar och påverkas av hennes hälsa. Andra innebörder av hälsa beskrivs som livskraft och 

livsrytm. Teorin tydliggör att vårdande som medverkar till hälsa och välbefinnande måste 

bygga på en tillgång till patientens livsvärld. Livsvärlden kan beskrivas som den verklighet vi 

erfar och som vi lever våra vardagliga liv i och tar för given (Bengtsson, 2001, s.46). Att utgå 

ifrån ett livsvärldsperspektiv är relevant i föreliggande studie där de boendes vardagsvärld står 

i fokus, beskrivna av personals erfarenheter och tankar till att ge stöd till livskvalitet. En 

förståelse för livsvärlden är en förutsättning för att ett bra stöd ska kunna ges. 

6 Metod 

Då studiens syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter och tankar kring att ge stöd till 

livskvalitet har kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Det kvalitativa 

synsättet innebär att man intresserar sig för hur individen upplever, tolkar och erfar sin 

verklighet. Verkligheten är inte objektiv utan en individuell, social och kulturell konstruktion 

(Backman, 2008, s.53). Materialet analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys som 

metod. Inom omvårdnadsforskning har denna metod används för att granska och tolka texter, 

som till exempel utskrifter av inspelade intervjuer. Metoden går ut på att beskriva variationer 
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genom att hitta skillnader och likheter i texten. Dessa uttrycks dels i kategorier, som beskriver 

det textnära, manifesta innehållet och dels i teman, som beskriver det underliggande 

budskapet, det latenta innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.189). I denna 

studie analyseras både det manifesta och latenta innehållet. 

WHO har ett instrument för att utvärdera livskvalitet hos individer (WHOQOL, 1998b). 

Instrumentet kategoriserar frågor inom sex domäner som WHO definierar som områden av 

betydelse för livskvalitet: 

Domän I – Fysisk kapacitet 

Domän II – Psykiska faktorer 

Domän III – Nivå av självständighet 

Domän IV – Sociala Relationer 

Domän V – Miljö 

Domän VI – Andlighet/religion/personlig övertygelse  

Frågorna i intervjuguiden konstruerades för att fånga in områden som representerar dessa 

domäner. 

6.1 Urval 

Utifrån en storstads hemsida kartlades elva särskilda boenden för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, i huvudsak som en följd av psykossjukdom. Dessa boenden var både i 

kommunal och i privat regi. Utifrån geografisk närhet valdes fem gruppboenden ut. 

Intentionen inför studien var att intervjua personalgrupper. En fördel med gruppintervjuer är, 

att de i förhållande till tidsinsatsen kan generera en rik mängd data och stimulera 

informanterna att komma ihåg situationer i större utsträckning än vad som sker i enskilda 

intervjuer (Flick, 2009, s. 196). Via telefon kontaktades enhetschef eller samordnare på 

boendet för att informeras om studien. Samtliga kunde tänka sig att föra frågan vidare till 

personalgruppen på nästkommande personalmöte. Ett informationsbrev skickades ut (bilaga 

1) för att delge personalen syfte och förutsättningar för studien. En av enhetscheferna hade 

ansvar för två gruppboenden varav det ena boendet inte var beskrivet på hemsidan. Även 

denna personalgrupp tillfrågades om deltagande.  

I ett uppföljande samtal kontaktades via telefon enhetschef eller samordnare på boendet för 

att höra om det utifrån personalgruppen fanns intresse för att delta. Av dessa sex 

gruppboenden svarade fem personalgrupper att de var villiga att delta i studien. Ett 

gruppboende beskrev personalsituationen som ansträngd och att man inte kunde närvara fler 
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än två personal vid intervjutillfället. Denna situation visade sig på samtliga boenden. 

Intervjuerna kunde inte förläggas till personalmötestid på grund av tidsbrist utan fick ske på 

tid då det passade gruppboendet bäst. Då man i regel inte arbetar fler än två personal 

samtidigt innebar det att det tänkta antalet informanter reducerades betydligt. Information om 

vilka personer som kunde delta samt tid och plats bestämdes i tre av intervjuerna med 

enhetschef eller samordnare på boendet. I de två övriga intervjuerna vidarebefordrade 

enhetscheferna telefonnummer till den personal som var intresserad av att delta och tid och 

plats bestämdes direkt med dessa. 

6.2 Datainsamling 

Alla intervjuer genomfördes i gruppboendets personalrum och spelades in, vilket samtliga 

informanter samtyckte till. Tio informanter deltog i de fem intervjuerna varav nio kvinnor och 

en man. Intervjuerna tog mellan 38 till 50 minuter. Den inspelade intervjutiden blev 

sammantaget 3 timmar och 41 minuter. Vid intervju 1 deltog endast en personal då kollegan 

fick förhinder i sista stund. Vid intervju 2 hade mötet för intervjun blivit bortglömd. 

Enhetschefen på boendet ordnade då att mötet med det andra systergruppboendet, som var 

bokat längre fram kunde ta emot vid detta tillfälle. Dessa två gruppboenden bytte därmed tid 

med varandra. Vid denna intervju deltog tre personal. Det framkom att dessa inte fått 

informationsbrevet. De visste inte heller vad det var för intervju de skulle delta i. Efter 

information om studiens syfte och intervjuns upplägg fanns intresse för att delta. Intervjun 

genomfördes med viss tidspress då informanterna var oförberedda och hade planerat 

förmiddagen för annat. Vid intervju 3 deltog två personal. Dessa hade inte fått ta del av 

informationsbrevet utan visste bara att ett möte var inbokat. De ställde sig dock positiva till att 

delta efter information. Eftersom att personalen inte var informerad så hade en av personalen 

några åtaganden vilket gjorde att hon fick gå ifrån intervjun under cirka 15 minuter. Intervjun 

fortsatte då med den personal som var kvar. Vid intervju 4 deltog två personal. Dessa var 

förberedda och hade fått ta del av informationsbrevet. Vid intervju 5 deltog två personal. 

Dessa hade varken fått information om intervjun eller sett informationsbrevet. Efter 

information fanns intresse för att delta. 

En intervjuguide användes (bilaga 2) för att fånga in frågeområden relevanta för studiens 

syfte och där inrymdes de frågeområden som belyses WHOQOL instrument. För den 

halvstrukturerade typen av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen som ska 

täckas och den kan innehålla förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). 
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Frågeområdena följde i ordning intervjuguidens struktur men beroende på informantens svar 

ställdes andrafrågor för att få fram nyanserade beskrivningar.  

Samtliga intervjuer transkriberades samma dag eller dagen efter intervjutillfället. De 

transkriberades så ordagrant som möjligt där även icke-verbal information som pauser och 

skratt noterades. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s.234) menar att hur nogsamt detta 

arbete än görs kan man aldrig fånga in hela sammanhanget så som det uttrycktes i 

intervjusituationen. Det är dock viktigt att i intervjun ha uppmärksamhet på alla de nyanser 

och mångfald av betydelser som uppstår och att dessa i viss mån är knutna till situationen. 

Genom att göra transkriberingen mycket noggrant så minskar risken att förlora det som 

uttrycks av sammanhanget. Av samma skäl kan det vara av vikt att transkribera så nära i tid 

som möjligt efter varje intervju. Det sammantagna textomfånget blev ungefär 19500 ord. 

6.3 Dataanalys 

Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans bearbetningsmodell (2004). 

En induktiv ansats användes vilket innebär en förutsättningslös analys av texten till skillnad 

mot den deduktiva ansatsen där man analyserar materialet utifrån en i förväg utarbetad mall, 

baserad på en modell eller teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.188). Först lästes 

texten igenom ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Meningsbärande enheter 

markerades och sorterades utefter de frågeområden som använts i intervjuguiden. Därefter 

kondenserades dessa till mindre enheter men utan att förlora kärnan i innehållet. Nästa steg 

var att förse den kondenserade texten med koder. En kod beskriver kort meningsenhetens 

innehåll och är nära förbunden till dess kontext. Dessa koder grupperades sedan i kategorier.  

Tabell 1. Exempel på meningsbärandeenheter, kondenserad meningsenheter, koder, 

kategorier. Kap och ref hänvisar till de transkriberade intervjuerna.  

Kap Ref Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Kategori Under-

kategori 

Miljö 5.57 /.../ dom har kommit upp och klagat 

massor med gånger. För vi har en 

klient som spelar väldigt högt /.../ 

han spelade ju på nätterna. 

Grannar klagar på 

att B spelar hög 

musik på nätterna. 

B stör grannar Miljö Yttre miljö 

Fysisk 

hälsa 

2.11.

b 

/.../ man ska ju inte ta in folk 

[boende] som tillhör äldrevården ... 

så jag tycker man placerar ut folk 

fel. 

Anser att det 

felplacerats 

felplacering Organisation Felplacering

-boende 
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Stöd 

utifrån 

sitt 

behov 

5.77 Nu vi har börjat ... tvättstugan ... 

förut vi tvättade allas kläder /.../ nu 

dom har börjat, går och gör själv 

och så där. 

Börjat ge stöd till 

ökad 

självständighet 

istället för att göra 

åt. 

Stöd till 

självständighet 

Vårdrelation Autonomi 

Stöd 

utifrån 

sitt 

behov 

3.63 /.../ vi är så bra på det där att 

bekräfta och se. Hjälpa och hitta en 

balans i stödet liksom. Det jobbar vi 

aktivt med att försöka tänka på. /.../ 

på rätt ställe liksom... och rätt gång. 

Jobbar aktivt med 

att bekräfta och se 

vid rätt tidpunkt. 

bekräfta Vårdrelation Bemötande 

Fysisk 

hälsa 

4.8 Dom har själva inte så mycket 

motivation. /.../ Då blir det ... dom 

säger nej ... det klarar jag inte av. 

Fysiskt ... det är jättesvårt att 

motivera dom fysiskt. 

B saknar till stor 

del motivation till 

rörelse 

Motivation Vårdrelation Motivation 

Stöd 

utifrån 

sitt 

behov 

1.37.

b 

Vi försöker vara lyhörda ... det har 

ju också med tillit att göra att dom 

litar på oss, att dom vågar lita på 

oss och det tar åratal att få det 

Det tar tid att 

skapa tillit. 

Tid krävs Vårdrelation Tid 

Kvalitet 5.81 Så det har blivit mycket bättre. 

Förut man bara körde på som på 

morgonen så att man hade nästan 

ingenting på eftermiddagen. Man 

skulle göra klart allting /.../ det är 

mycket bättre, lugnare på nåt sätt. 

Inte sån här stress- 

Lugnare nu då 

man inte gör klart 

allt på 

förmiddagen. 

Fördelar 

arbetet bättre 

Organisation Utbildning 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.191) understryker att inga data får falla mellan 

två kategorier eller passa in i fler än en kategori. Ett antal genomgångar av kategori 

indelningen fick göras för att kunna tillgodose det kravet då det kan vara svårt att avgränsa 

beskrivningar. De kan tendera att gå in i varandra och förstås olika beroende på vilket 

perspektiv man ser utifrån. I arbetet med kategorierna kunde ett hierarkiskt förhållande tolkas. 

Ur materialet konstruerades tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Analysarbetet utmynnade därefter i två övergripande teman som speglade den underliggande 

meningen i de tre huvudkategorierna och dess underkategorier. Dessa teman var, Att förhålla 

sig till autonomi och integritet samt Det särskilda boendet som hem eller institution. 
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Tabell 2. Översikt över kategorier och teman.  

 

Analysarbetet samt resultatskrivningen bearbetades både stegvis och som en cirkulär process 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det senare innebar att meningsbärande enheter, koder och 

kategorier ibland fick omprövas och flyttas. Att analysera betydelsen av ett textmaterial 

innebär att förstå delarna av helheten men också att helheten förstås utifrån sina delar 

(Dahlberg et al., 2008, s.236). Att röra sig mellan helhet och delar under analysprocessen 

möjliggör förståelse för nyanser och betydelser i sin kontext. 

7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följdes (Vetenskapsrådet, 2002). Information om 

studien och studiens syfte skickades ut innan intervjutillfällena. I anslutning till intervjun gavs 

en muntlig information om detta. Informanterna informerades om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl för 

det. Information om konfidentialitet garanterades, inga enskilda personer skulle kunna 

Kategori Underkategori Tema 

Vårdrelation 

Anhörigstöd 

Att förhålla sig till autonomi och 

integritet 

Autonomi 

Bemötande 

Motivation 

Personal som social kontakt 

Tid 

Organisation 

Boendets struktur 

Det särskilda boendet som hem eller 

institution 

Felplacering boende 

Placering lokal 

Resurser 

Samverkan 

Utbildning 

Miljö 
Social miljö 

Yttre miljö 
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identifieras och inte heller den arbetsplats man arbetade på. Alla personnamn samt namn på 

platser och andra verksamheter avidentifierades innan transkriberingen. Samtliga informanter 

gav muntligt samtycke till att delta och till inspelning av intervjun. 

8 Resultat 

Personalens erfarenheter av att ge stöd till livskvalitet för de boende rörde sig inom tre olika 

områden. Hur dessa områden, de tre huvudkategorierna var beskaffade och upplevdes 

påverkade stödets insats och kvalitet. 

8.1 Vårdrelation 

Den första kategorin innehåller ett flertal aspekter på vad vårdrelationen kan innebära. Hur 

dess funktion kan se ut men även vad man som personal förhåller sig till i mötet för att kunna 

vara ett stöd till den boende. 

 Anhörigstöd 

Det stöd som beskrevs riktade sig inte enbart till de boende utan det förekom också situationer 

där stöd till anhöriga gavs. Informanterna berättade att anhöriga alltid var välkomna till 

boendet och att man ordnade anhörigträffar någon eller ett par gånger om året. Hur man 

hanterade kontakten med anhöriga beskrevs av informanterna på olika vis. Många av de 

boende hade svårt i kontakten med sina anhöriga. De kunde vara passiva eller visa ointresse 

för relationen. Det kunde också vara så att personalen uppfattade att den boende önskade 

kontakt men inte förmådde ta initiativ. Flera av informanterna beskrev att det kunde vara svårt 

att veta hur mycket man skulle gå in och stödja de boende till kontakt då man inte visste vad 

som hänt förut, tidigare i deras historia. 

"Det känns som om dom vill vara ensamma här /.../ Han tycker att det är jobbigt att hans 

föräldrar kommer /.../ Men det där är sjukdomen… dom hör ju röster, det är inte lätt varje 

gång /…/ då ska vi inte gå in och försöka vara hjältar och få dom att träffa sina anhöriga 

igen. För vi vet inte vad som har hänt där emellan. /.../ Så det är livsfarligt med såna här 

hjältaruppdrag". (2.37-2.38) 

Informanterna uttryckte en osäkerhet kring hur man skulle agera och intog ett passivt 

förhållningssätt. Det uteblivna stödet bottnade i personalens rädsla för att gå in och röra sig på 

marker där man inte upplevde att man hade tillräcklig kunskap och kontroll över situationen.  

I några av intervjuerna beskrevs att man försökte hålla kontakt med de anhöriga som fanns. 
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Man tog där en mer aktiv roll i anhörigstödet. Det fanns också anhöriga som regelbundet hade 

kontakt med personalen. Personalen blev där en länk i relationen. 

 Autonomi 

Informanterna beskrev att deras arbete handlade om att vara ett stöd och att skapa struktur i 

vardagen. De flesta boende behövde ett omfattande stöd i att sköta sin hygien, ta hand om sin 

tvätt och städning. De behövde hjälp till regelbundna måltider, att få en rytm i dygnet och att 

ta ansvar för sin hälsa. Ofta uppstod situationer då de boende inte ville ha det stöd som 

personalen ansåg att den boende behövde. Informanterna beskrev en ständigt närvarande 

balansgång mellan att å ena sidan respektera detta och vänta in och å andra sidan passera 

integriteten och gå emot den boendes vilja då man ansåg att den boende behövde stödet för att 

förhindra ett större lidande. 

"Nej inte nu, säger hon. Det har ibland gått sex veckor innan hon gjort det (duschat) och vi 

kan inte göra nåt åt det. Så jag tycker vi är duktiga på att försöka låta dom välja själv". (3.61) 

"Men vi försöker att de ska vara med så mycket det går. När det gäller städning till 

exempel vill vi hemskt gärna att dom ska vara med och göra det själv. Annars vi är där och 

städar... det är inte bra /.../ det är inte meningsfullt att jobba så. /.../ Det blir i slutändan att 

man måste gå in och sanera hela lägenheten". (4.25-26) 

Förutom att personalen balanserade i att inte ta över och styra för mycket beskrevs också att 

boende medvetet ibland intog en passiv hållning. De var vana vid, efter lång 

institutionsvistelse att personalen gjorde saker åt dem och att de därigenom hade tappat sin 

egen förmåga till att göra saker själva. Att det blev lätt och bekvämt att personalen gick 

ärenden eller tog över städningen. Flera informanter diskuterade att hitta rätt nivå på stödet 

och att det var viktigt att bilda sig en egen uppfattning om den boendes förmåga och att det 

inte alltid stämde med det handläggaren beskrivit i sitt beslut. Boende kunde också snegla på 

varandra och ifrågasätta varför deras medboende fick mer hjälp än de själva. Om man såg att 

någon annan fick mycket stöd kunde det väcka känslor av att inte själv bli tillräckligt sedd. 

"Men ibland så vill hon ha mer stöd än hon egentligen behöver och då försöker vi ju 

uppmuntra till... egen... att hon kan själv /.../ då får man försöka hitta en slags balans och det 

tycker jag också att vi gör. Men det är klart, vi förstår ju också att det finns nånting bakom 

där, att bli bekräftad och bli sedd och vi gör utan att överhjälpa /.../ så det var väl... ja men 

dom finns för mig också". (3.62) 
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Informanterna tog också upp vikten av att respektera de boendes hem. Där var det dom som 

bestämde hur de ville ha det. Att alltid ringa på dörren och vänta på att bli insläppt. Att 

respektera om den boende inte ville ha besök. Samtidigt beskrevs att man var tvungen att gå 

in ibland även utan tillstånd då man misstänkte att den boende mådde dåligt.  

 Bemötande 

Informanterna beskrev att för att kunna ge stöd krävdes det att man som personal var lyhörd, 

flexibel, uppmärksam och respektfull i mötet. Att kommunicera och bry sig om, inte tvinga 

utan vänta in.   

"... hur gör vi och när gör vi, hur tillmötes går vi och kan vi gå utanför ramarna... nån som 

bryr sig och att man inte bara rutinmässigt hämtar fram den där vid behovsmedicinen. Att det 

finns någon som har... ren medmänsklighet utan att man är betald personal liksom, det ger 

ganska mycket". (1.39) 

Det var viktigt att tänka på hur man uttryckte sig för att inte kränka personen i en känslig 

situation. 

"... noga hur man uttrycker sig. Ibland kan man lätt bli upplevd som att man kränker nån. 

Som jag sa... du luktar... det kan man säga på hundratals sätt för att få den här personen att 

känna att... ja men jag kanske borde gå och duscha". (2.58) 

Informanterna beskrev hur man på olika sätt försökte hitta framkomliga vägar till att göra 

vardagliga sysslor som de boende kände motstånd till. Till exempel att tänka på hur man 

ställde frågor. Någon beskrev att man måste säga det som ett konstaterande, idag ska vi 

duscha och inte ställa frågan för då skulle man få ett nej. Några informanter samtalade kring 

att använda sig av vad man kallade belöningssystem. Personalen delade ut ett antal cigaretter 

då man tillsammans städat klart i lägenheten. Man tyckte att detta var ett sätt som fungerade.  

Flertalet av informanterna tog upp att det lätt blev så att personalen blev väldigt inriktad på 

städning och att mötet, relationen föll i skuggan och blev mindre viktig. 

"Om städning är nåt som är väldigt svårt i livet... så ska vi ju till stor del liksom 

avdramatisera städningen, få undan den som liksom en ganska oviktig del i livet". (1.36) 

"Det är svårt att motivera då det gäller städning /.../ och det handlar om städning hela 

tiden". (4.26) 
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"... man städade bara då man gick in till dom /.../ Det viktigaste för våra klienter är inte 

städning faktiskt /.../ ofta dom kanske vill att man ska sitta med dom och prata". (5.73) 

 Motivation 

Informanterna beskrev att det i det mötet handlade till stor del om att motivera, ofta till alla 

dagliga rutiner och till aktiviteter, till att bryta isolering och passivitet. Personalen upplevde 

att det var svårt att motivera för att det fanns mycket motstånd och att de boende inte själva 

hade så mycket motivation. 

"... vi jobbar ganska mycket för att få dom att komma ut och röra sig /.../ det finns 

millioner svårigheter... det finns hur mycket motstånd som helst". (1.4) 

Man beskrev också att det i varje önskan om aktivitet även inrymdes mycket ambivalens. 

Man kunde planera utflykter eller att göra något litet tillsammans, som en promenad men då 

det var dags avböjdes det i sista stund. Informanterna tog upp att man som personal måste 

vara vaksam på sig själv, att påminna sig dagligen om att fortsätta motiveringsarbetet och inte 

gå in och göra saker åt de boende som de kunde klara själva. Att det ibland var lätt att välja att 

göra åt istället för att göra med, då det gick mycket fortare.  

"Det tar ju fem timmar att, kanske på 45 minuter att få dom att göra det som jag skulle 

göra på fem minuter... ibland orkar man inte dom här 45 minuterna, då tänker man, jag kan 

göra det här så går det fortare ". (2.26) 

En informant uttryckte att personalen saknade verktyg i motivationsarbetet. Det var lätt att 

hamna i en tjatfälla, att man blev och upplevdes som en tjatig mamma. 

 Personalen som social kontakt 

Informanterna beskrev att för många boende fyllde personalen en viktig social funktion. I ett 

av boendena där personalen åt för sig i ett personalrum sökte boende upp dom för att få äta 

tillsammans. Personalen kompenserade många gånger bristen på familj och vänner. Man 

försökte tänka på att kontaktpersonen på boendet gick in lite extra i de fall då boende helt 

saknade nätverk. Någon boende hade också beskrivit för personalen att denne upplevde 

socialpsykiatrin som en stor familj. 

 Tid 

Tid i vårdrelationen handlar både om att relationen tar tid och att det är viktigt att ge den tid. 

En informant menade att tidens verkan krävdes för att skapa tillit och för att skapa förtroende. 
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"Vi försöker vara lyhörda... det har ju också med tillit att göra, att dom litar på oss, att 

dom vågar lita på oss och det tar åratal att få det". (1.37) 

Informanterna tog upp hur man handskades med tiden och vad man gav den för innehåll. En 

informant beskrev att man börjat ge de boende vad man kallade egen tid. Det var en tid som i 

första hand inte handlade om ett görande utan en tid där den boende fick disponera en 

personal i en stund av varande. 

Upplevelsen av att ha tid i mötet med den boende beskrevs olika av informanterna. Några 

upplevde att det blivit sämre förutsättningar att hinna med och arbeta med individen. 

"Man skulle kunna göra mer individuell hjälp /.../ mera tid för dom som bor här, vara mer 

närvarande /.../ för nu känns det som om man bara springer runt, in och ut". (4.66) 

Andra informanter upplevde att tid fanns. Någon uttryckte att även om det var lite personal så 

fanns det ganska mycket tid, tid i rummet. Att inte bara skyndsamt arbeta sig igenom 

praktiska sysslor utan fördela dessa under dagen, beskrev några informanter hade gett dem 

flera möjligheter till att tillmötesgå de boende. Därigenom upplevdes tillvaron mindre 

stressfylld och kvaliteten i stödet upplevdes öka. 

8.2 Organisation 

Den andra kategorin tar upp organisationens betydelse och inverkan på att ge stöd. Den tar 

upp både aspekter av den övergripande organisationen men också hur man organiserar för att 

ge stöd i vardagen på boendet. 

 Boendets struktur 

Alla informanter talade om vikten av att skapa struktur för att kunna främja den psykiska 

hälsan och en trygg miljö. Att det var bra med rutiner och mat regelbundet. 

/.../"rutiner i dygnet för att man ska må bättre. Vi försöker ju äta gemensamma måltider... 

ha lördagsmys... ha fikaträffar..." (1.8) 

En tydlig struktur var en hjälp för att upprätthålla ramar i boendet och för att hålla 

dygnsrytmen. Många boende beskrevs behöva stöd till att komma upp på morgonen och att 

inte vända dag till natt. På kvällen försökte man skapa trygghet och lugn och att man vid en 

viss tid gick in till sig. 

Tre av de fem gruppboendena hade helt eller delvis gått ifrån att laga mat på boendet till att 

ha catering. Kring detta fanns olika tankar. Flera av informanterna menade att det var mycket 
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jobb för personalen att laga mat och att det tog mycket tid i anspråk. Man menade också att 

dom boende inte varit särskilt aktiva i matlagningen och att det var ett skäl till att inte 

prioritera hemlagad mat. Samtidigt beskrevs att delaktigheten och möjligheterna att påverka 

vilken mat man ville äta minskat då man inte längre lagade mat på boendet. Att ha gemensamt 

eftermiddags- och kvällsfika kunde man se på flera sätt. Flera informanter beskrev att detta 

fyllde en viktig funktion. 

"Kvällsfika vid åtta... vilket är väldigt bra för då får man en sista återsamling..." (1.27) 

Ett boende beskrev att de tagit bort eftermiddags- och kvällsfika. Detta för att måltider och 

fika serverats alltför tätt och att om de boende önskade mer än frukost, lunch och middag 

skulle de köpa sina egna varor och inte bara bli serverade.  

"Det var väl att det inte ska va så... vad heter det... sjukhusaktigt... eller... ja, sjukhusaktigt 

..." 

”Det blir mera självständigt..." (5.66) 

 Felplacering boende 

Flera av informanterna tog upp svårigheter med att de boende inte alltid själva valt 

gruppboendet. De hade fått flytta tillbaka till hemkommunen från att ha haft en placering på 

ett annat boende ute i landet. Det hade också förekommit att det tidigare gruppboendet 

stängdes och att flytt blev nödvändigt av det skälet. Personalen beskrev att det var svårt att 

hantera den boendes frustration över detta och upplevde själva maktlöshet. 

"Hon ville aldrig flytta hit för två år sen heller /.../ Hon har pratat med sin läkare, hon går 

till socialkontoret och hon går till präster, hon går överallt. Talar om för varenda människa 

att hon vill flytta härifrån och så. Alltså man känner sig så liten. Om man kunde hjälpa 

henne..." (2.21) 

Informanterna påpekade också att personalen inte alltid kunde påverka vilka som flyttade till 

boendet. De ansåg att felplaceringar ibland skedde. Kommunens handläggare placerade 

personer på boendet med en annan problematik eller som krävde resurser som boendet inte 

hade. Tillexempel beskrev flera informanter att man fått ta emot personer med demens och 

där man inte kunnat stödja med rätt resurser.  
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 Placering lokal 

Informanterna uttryckte tankar om var boendet var placerat. På flera boenden hade man 

önskat sig ett bättre läge.  

"... även lokalmässigt är det svårt ibland. Här måste man ju aktivt gå utanför dörren för att 

ta sig någonstans. Hade vi haft nåt gammalt dagis eller nån villa vi hade bott i då hade vi 

varit ute, vi hade haft ett staket att måla, vi kanske hade haft en katt som... vi kanske hade en 

gång som vi var tvungna att skotta. Vi hade haft ett verkligt mål /.../ vi hade haft mer flyt i den 

naturliga vardagen. Den är borta här". (1.15) 

En informant uttryckte att det var en stor nackdel att placera ett boende ovanför en förskola, 

då boende vid flera tillfällen slängt ut saker genom fönstret och ner på förskole-gården. 

Personalen upplevde detta som en oro att någon skulle kunna skadas men ansåg att det var 

svårt att förhindra. 

Det ansågs också ha sina fördelar med att ha boendet centralt. Att ha närhet till affärer gav 

de boende större möjlighet att komma ut och utnyttja dessa. Att ha närhet till träfflokalen 

ingav trygghet och möjliggjorde för fler boende att uppsöka den och ibland med ledsagning 

av personalen. 

 Resurser 

Informanterna beskrev olika erfarenheter av att ha personalresurser och tid.  Dels handlade det 

om upplevelser av den faktiska bemanningen men också om hur man disponerade sin tid. 

Flertalet av informanterna beskrev att de hade fått sämre personalresurser under senare år.  

"Man kan tycka att det är lite personal /.../ förut hade man mera tid för att kunna jobba 

med dom mera på ett självständigt sätt /.../ visst ska man ge rätt stöd, rätt hjälp men man 

måste ha mera tid, mer resurser". (4.62-64) 

Informanterna beskrev att man personalmässigt inte räckte till ibland. Att många av de boende 

hade svårt för att planera och att det gällde att fånga ögonblicket då tillfälle gavs. Detta kunde 

ofta vara svårt att få till. 

Flera av informanterna upplevde inte att de var underbemannade. De ansåg att tid fanns för 

att kunna ge de boende stöd i olika saker och att följa med på aktiviteter utanför boendet. 

Flera av informanterna diskuterade externa resurser. Man beskrev en tillvaro där de flesta 

boende inte hade någon sysselsättning utanför boendet. En informant uttryckte att det var 

svårt att få sysselsättning då man redan hade en boende insats. Träfflokal fanns möjlighet att 
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uppsöka och krävde inte heller biståndsbeslut. Informanterna beskrev att många av de boende 

saknade intresse för att gå dit. Om man gick dit var det sällan någon som ville delta i någon 

aktivitet annat än för att ta en fika. Den boende kunde också tycka det var jobbigt att träffa 

andra människor som inte mådde bra. 

"Det är inte så himla stor kvalitet att flyttas och fika från ena stället till det andra /.../ för 

en del är det inte bra att åka till en träfflokal" (1.12) 

Några av de boende hade extern kontaktperson. I ett av boendena var personalen mycket aktiv 

till att stödja detta och att hjälpa den boende med att ansöka. Andra informanter beskrev 

erfarenheter av att boende inte fått behålla sin kontaktperson och att det fanns svårigheter att 

få och bibehålla kontakt då många av de boende upplevde mycket rädsla för nya relationer.  

Flera informanter utryckte att många boende hade dålig ekonomi som försvårade deras 

levnadsförhållanden och påverkade upplevelsen av självständighet.  

 Samverkan 

Informanterna beskrev vikten av att ha en bra samverkan med psykiatrin när någon mådde 

dåligt för att kunna ge stöd och skapa trygghet. Ibland behövde man också ta hjälp av polis 

och få den personen inlagd för att kunna främja en trygg miljö. 

 Utbildning 

I två av intervjuerna uttryckte informanterna att man skulle behöva mer utbildning för att 

kunna stödja dom boende. De beskrev att de i vissa situationer saknade verktyg och metoder 

och att det då blev svårt att nå fram.  

"Dom lever i sin egen bubbla och det är jättesvårt för dom att komma ur den. Hur mycket 

man än försöker... och det ältas och ältas och ältas och vad man än gör... personen i fråga 

slutar inte prata om det. Och då känns det som man kört fast... man vet inte vad man ska 

göra". (2.21) 

"Man skulle kunna gå nån utbildning och se hur man ska /.../ man har jobbat så länge, 

man tror man är duktig. Man skulle behöva mer /.../ för dom är ju väldigt krävande en del". 

(4.80) 

Informanterna beskrev också att det var svårt att applicera den nya kunskapen i arbetet då man 

varit på någon utbildning. Man tyckte att verkligheten var långt ifrån det man lärde sig på 

utbildningen. 



23 

I flera av intervjuerna beskrev man att man saknade kontinuerlig handledning. I dessa 

sammanhang upplevde man också att personalgruppen inte arbetade i samma riktning. Även 

om man arbetade med genomförandeplaner, följdes inte dessa alltid vilket gjorde att det blev 

otydligt för den boende samt att det skapade irritationer i personalgruppen. 

"... viktigt faktiskt att, alla vi som jobbar... att vi gör lika /.../ för kommer en och gör så, 

den andra gör så, det är klart det blir kaos /.../ dom behöver rutiner och att man gör lika". 

(5.17) 

De här informanterna uttryckte en stark önskan om ett bättre samtalsklimat i personalgruppen 

och att utrymme skapades på personalmöte att tala om dessa frågor. Man önskade också att 

handledningen skulle vara obligatorisk då man menade att det i nuläget kunde väljas bort 

eftersom det inte låg på schemalagd tid. 

8.3 Miljö 

Den tredje kategorin inkluderar dels den sociala miljön och dels den yttre miljön. 

 Social miljö 

Den sociala miljön handlar om hur den inre miljön på boendet skapas i fråga om till exempel 

hemkänsla och trygghet. I flera av intervjuerna beskrevs hur man försökte skapa en levande 

hemmiljö. 

"Vi tänder ljus på mornarna då det är mörkt, vi tänder ljus på kvällarna och försöker ha 

köpt lite blommor efter årstid på borden... och skapa så mycket hemmiljö som möjligt". (1.28) 

Man beskrev också att det hos många boende fanns ett ointresse för hur hemmiljön var 

utformad. Då det gällde de boendes egna lägenheter eller rum uttryckte några att det var en 

balansgång mellan att påverka och att inte styra för mycket i att göra det hemtrevligt. 

Personalen beskrev då att man var osäker för vems skull man gjorde fint, om det var för den 

boende, dennes anhöriga eller sin egen skull. 

En informant betonade hur man arbetade med det sociala klimatet på boendet. Att det var 

viktigt med husmöten, att samtala mycket och medvetandegöra hänsynstagande till varandra. 

Likaså poängterades vikten av att vara sedd och delaktig, att ha en plats och vara någon i ett 

sammanhang. 

Några informanter beskrev också svårigheter när man försökte skapa trivsel och social 

gemenskap. 
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"Dom äter fort sen går. Vi sitter personalen med dom. Vi pratar, försöker prata med dom 

men ibland dom vill inte sitta, dom bara äter och går". (5.60) 

I samtliga intervjuer beskrevs hur de övriga boende kunde påverkas när någon var orolig.  

"Inte så att de blir våldsamma, de kan bli väldigt högljudda, då blir det en kedjereaktion, 

då mår alla dåligt helt plötsligt". (2.43) 

Boende kunde också störa varandra, knacka på dörren eller spela hög musik nattetid. Då 

sådana situationer i perioder uppstod fick personalen hitta strategier och ibland vara vaken på 

nätterna för att de övriga boende skulle få nattsömn. Flera av informanterna tog upp att det i 

boendet fanns utrymme för självbestämmande där de boendes egna val och behov kunde 

tillgodoses. Den sociala miljön upplevdes som tillåtande där man fick tycka och tänka som 

man ville så länge man inte skadade någon annan. Att ha en annan kulturell bakgrund skulle 

dock kunna öka på en känsla av osäkerhet. I ett fall beskrevs att en informant som hade 

speciell kost än de övriga, till en början kände sig otrygg då han åt och misstänkte att han fick 

fel mat, innan han lärde känna och fick tillit till personalen. 

 Yttre miljö 

Den yttre miljön handlar om relationen till omgivningen utanför gruppboendet och om 

grannars reaktioner. Flertalet av informanterna beskrev situationer hur grannar stördes eller 

kunde känna oro. 

/.../"dom har kommit upp och klagat massor med gånger. För vi har en klient som spelar 

väldigt högt /.../ han spelade ju på nätterna". (5.57) 

/.../" det var ju en som kom då och var orolig för sin dotter... det var xx tror jag som varit 

och skrikit". (3.46). 

Då någon av de boende kom in i försämrade perioder hände det att saker kunde slängas ut 

genom fönstret eller att någon skrek och ryckte i alla dörrar i trapphuset nattetid. Personalen 

reflekterade över hur man skulle bemöta grannars oro och klagomål. Några menade att det var 

bättre om grannarna pratade direkt med den boende om de stördes, att den boende bättre då 

skulle förstå, istället för att gå via personalen. I något fall hade man också försökt hantera 

grannars oro genom att ha larm på ytterdörren nattetid. Om den boende gick ut på natten 

kunde personal på så sätt ha en viss kontroll över situationen. 
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Några av informanterna beskrev också situationer då boendet bemöttes med 

misstänksamhet. 

"Om det går något fel, snett här i huset, då är det våra klienters fel. Du vet dom är inte 

som oss, dom har trasiga kläder, smutsiga kanske, dom är lite avvikande. Då är det deras fel, 

dom får skulden". (4.58) 

Vissa situationer beskrevs som trakasserier där ungdomsgäng var hotfulla mot de boende. 

Man beskrev en otrygg miljö där balkonger och ytterdörr måste vara låsta för att inte få in 

ovälkomna gäster. Detta härrördes till de följder som kan uppstå då människor med olika 

vårdbehov, missbruk och kriminalitet placeras inom samma område. 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning kan begrepp som trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability) 

och överförbarhet (transferability) användas för att beskriva olika aspekter av en studies 

tillförlitlighet (trustworthiness) (Graneheim & Lundman, 2004)  

 Urval 

Studien är begränsad till gruppboenden för personer med psykisk funktionsnedsättning där 

boende i huvudsak har psykosdiagnoser. Urvalet skedde utifrån geografisk närhet. Intentionen 

inför studien var att intervjua personalgrupper. Att intervjua hela personalgrupper visade sig 

vara ogenomförbart då inga av de tillfrågade grupperna ansåg att tid till intervju fanns på 

personalmötet. Däremot kunde enskilda personal tänka sig delta på annan överenskommen 

tid. Att det blev färre antal informanter i varje intervju och därmed en delvis utebliven 

interaktion mellan deltagarna kan ha påverkat variationen av data. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.129) är det upp till författaren att avgöra hur många intervjupersoner som 

behövs för att nå studiens syfte. Materialet från de fem intervjuerna genererade rikliga 

beskrivningar och författaren bedömde dessa som tillräckliga. Informanter med olika kön, 

ålder och erfarenhet bidrar till en rikare variation av det fenomen som avses studeras vilket 

också påverkar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Flertalet av 

informanterna hade mångårig erfarenhet inom yrket, vanligtvis skötarutbildning. Endast en 

hade akademisk utbildning (socionom). Sammantaget intervjuades 10 informanter, nio 

kvinnor och en man. Könsfördelningen kan ha påverkat resultatet men speglar också sannolikt 

den kvinnliga överrepresentationen inom särskilda boenden.  
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Anmärkningsvärt var att endast vid två av intervjuerna var deltagarna förberedda och hade 

fått ta del av den skriftliga informationen (bilaga 1) innan intervjun. Ur ett etiskt perspektiv 

väcker det frågor. Även om samtliga informanter fick information och gav sitt samtycke fanns 

inte så mycket utrymme och tid till betänkande. Detta kan ha medfört att informanterna 

upplevde en känsla av obekvämhet och stress i intervjusituationen. I flera av intervjuerna hade 

informanterna också tidspress vilket kan ha påverkat att hålla fokus på intervjufrågorna.  

Resultatet i studien bör kunna överföras till liknande sammanhang som till exempel särskilt 

boende för personer med utvecklingsstörning.  

 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av 

intervju valdes då den försöker förstå teman, och söker erhålla beskrivningar utifrån 

intervjupersonens vardagsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). En intervjuguide följdes 

(bilaga 2) med frågor delvis formulerade utifrån WHOQOL sex domäner. Frågorna var av 

öppen karaktär för att möjliggöra för informanterna att delge sina upplevelser och 

erfarenheter. Andrafrågor ställdes i den mån beskrivningarna behövde utvecklas. I de fall 

informanterna inte självmant beskrev svårigheter och utvecklingsområden då de beskrev 

erfarenheter av att ge stöd inom de sex olika domänerna, ställdes dessa frågor i anslutning till 

varje tema. På så vis berörde alla intervjuerna samma frågeområden vilket ökar studiens 

pålitlighet. 

Författarens förförståelse innefattar mångårig erfarenhet från olika typer av boenden med 

varierande grad av stödinsatser. Dahlberg et al. (2008, s.135) betonar betydelsen av att 

forskaren är medveten om sin förförståelse och hur den färgar forskningsprocessen. Om 

medvetenheten inte finns där riskerar forskaren att i huvudsak få resultat som bekräftar 

tidigare erfarenheter och ingen ny kunskap kan visa sig. Ett sätt för författaren att hantera 

förförståelsen har varit att ställa sig frågor kring hur egna erfarenheter och tankar inom det 

givna området sett ut. Ambitionen har varit att så tydligt som möjligt medvetandegöra detta 

både inför arbetet och under arbetets gång, i syfte att öka studiens trovärdighet och pålitlighet. 

 Analys 

Studien analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) bearbetningsmodell. Modellen gav en tydlig struktur över hur materialet kunde 

bearbetas. En svårighet under analysen var att några av de meningsbärande enheterna kunde 

passa flera kategorier. Ett exempel på detta var tid som kunde beskrivas utifrån tid som resurs, 

vilket i ett vidare perspektiv bedömdes ha att göra med kategorin organisation. Utifrån en 
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annan synvinkel kan tid handla om att ge tid och att låta relationen ta tid, vilket bedömdes 

höra hemma i kategorin vårdrelation. Tolkningen av informanternas berättelser bör sättas i sitt 

sammanhang och där flera tolkningar är möjliga och kan vara giltiga även om de är olika 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 188). Kategorierna konstruerades utifrån de 

kondenserade och de meningsbärande enheterna. Författaren fick också återgå till 

intervjutexten ett antal gånger för att kontrollera att kategorierna hörde hemma i rätt 

sammanhang.  

För att öka studiens tillförlitlighet har urval, datainsamling och analysprocess beskrivits 

och illustrerats så tydligt som möjligt.  

9.2 Resultatdiskussion 

En viktig komponent i det vardagliga stödet utgjordes av ett omfattande motivationsarbete till 

de flesta aktiviteter. Detta är en viktig del för att hjälpa de boende till en daglig struktur och 

för att öka deras välbefinnande. Tidigare studier har visat att boende upplever personalens 

stöd till struktur som en trygghet. Om boende inte upplever sig ha struktur i sin vardag så 

minskas känslan av att ha kontroll över sitt liv (Rask, 2007a). Svårigheterna och konsten i 

detta motivationsarbete och som gick som en röd tråd genom informanternas berättelser 

visade sig i temat att förhålla sig till de boendes autonomi och integritet. I resultatet framkom 

en bristande överensstämmelse mellan de boendes uppfattning om stödbehov och det som 

personalen ansåg att de behövde. Det handlade ofta om stöd till hygien, tvätt och städning. 

Det uppstod situationer där man ville respektera den boendes rätt till att själv få avgöra hur 

man har det i sitt eget hem och i sitt eget liv samtidigt som att man många gånger kände sig 

nödgad till att överträda självbestämmandet. En vanlig strategi i psykiatrisk omvårdnad är att 

utifrån ett etiskt perspektiv ”avvakta”. Att uppmuntra patienter att göra sina egna val är en 

viktig del av självbestämmandet. Detta innebär att en stor del av att ge professionellt stöd 

syftar till att öka patienternas motivation, självförtroende och tillit till deras egen förmåga att 

ta hand om sig själva (Magnusson & Lützén, 1999). Att ge stöd i känsliga och svåra 

situationer och med hänsyn till autonomi och integritet kräver både kunskap och en många 

gånger finstämd kommunikation. Detta har tagits upp i en annan studie där många av de 

boende påtalade att det var viktigt att personalen visade förståelse för deras svårigheter att 

utföra praktiska handlingar som att städa, tvätta och sköta sin hygien. De boende önskade att 

personalen hade en lyhördhet och kunde begagna sig av både verbal och icke-verbal 

kommunikation (Bengtson-Tops, 2005).  



28 

Resultatet visade att det var svårt att motivera de boende till att delta i aktiviteter som 

promenader och social samvaro för att bryta isolering och inaktivitet. I det dagliga arbetet 

konfronterades dessa motpoler ständigt; personalens försök till motivation och de boendes 

många gånger starka motstånd. Flera exempel gavs som uttryckte personalens frustration då 

boende inte ville delta i planerade aktiviteter eller kanske avbokade i sista stund. Detta var 

många gånger ett tungt arbete som man önskade redskap till för att kunna hantera bättre.  

I Dahlberg och Segestens (2010) teori om hälsa och vårdande beskrivs innebörder av hälsa 

i termer som livskraft och livsrytm (s.44). Begreppet livskraft, menar författarna är central i 

upplevelsen av hälsa (s.63). Det är livskraften som gör att människan kan förverkliga sina 

önskningar och drömmar. Livsrytmen inkluderar både rörelse och stillhet. En harmonisk och 

balanserad livsrytm stärker livskraften och bidrar till välbefinnande och känslan av ”att vara i 

stånd till” (s.72). Personer med psykisk funktionsnedsättning till följd av en långvarig 

psykossjukdom behöver stöd i att stärka sin livskraft och skapa en stabilitet i livsrytmen. Utan 

en stabil livsrytm blir det svårt att orka med det vardagliga livet, få kraft att göra de saker man 

önskar och uppleva känsla av livskvalitet. Dahlberg och Segesten menar att vårdandet måste 

utgå ifrån patientperspektivet. Vårdarens professionella kunnande ska utgå ifrån och vara i 

balans med patientens upplevelser och erfarenheter (s.111). För att patientperspektivet ska bli 

tillämpbart och kunna vägleda vårdare behöver man fördjupa och nyansera detta perspektiv 

med stöd av teorin om livsvärlden. Författarna betonar att det är genom livsvärlden som 

vårdandet börjar och därifrån som hälsokraften måste komma. Vårdaren behöver äga adekvat 

kunskap och ha en förmåga att sätta sig in i vad det innebär för den enskilde hur livet, 

sjukdom och välbefinnande ter sig. Det är med hjälp av detta som vårdaren kan hjälpa 

människor att genomföra sina små och stora livsprojekt (s.126-128).  

Alla informanter i aktuell studie beskrev erfarenheter av hur man dagligen arbetade med 

motivation och om den stundvis svåra balansgången i att inte gå in och ta över, styra för 

mycket och blanda ihop sina egna tyckanden med de boendes ibland svårfångade önskan och 

vilja. I resultatet framgick olika faktorer som medförde konsekvenser för kvaliteten i stödet. 

Det var påfallande att i de intervjuer där informanterna uttryckte starkast frustration och 

maktlöshet i sitt arbete med att ge stöd fanns också bristande kontinuitet eller frånvaro av 

handledning. Möjlighet till handledning har visat sig ha en stor betydelse för vårdpersonals 

upplevelse av trygghet i sin yrkesroll. Handledning stärkte deras förmåga att vänta in 

patienternas delaktighet och även att kunna ta beslut och träda in och ta över ansvaret från 
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patienterna då det bedömdes nödvändigt för att säkra deras hälsa (Magnusson, Lützén, 

Severinsson, 2002).  

I aktuell studie beskrev man ett sämre arbetsklimat där man inte arbetade i samma linje och 

hade svårt att tala med varandra om sitt arbete. Detta kan förstås som, att om det i 

vårdkulturen saknas en plattform där värdegrund och etiska dilemman diskuteras och 

medvetandegörs, är det risk för att vårdaren blir offer för ett mekaniskt vårdande. Det kan ta 

sig i uttryck i det som flera informanter beskrev som att hamna i en tjatfälla eller att som 

personal fastna i enbart praktiska göranden som ska klaras av. Dessa informanter beskrev 

också att det var svårt att applicera den kunskap man tillgodogjort sig då man kom tillbaka till 

arbetet efter någon utbildning. Man beskrev ett stort glapp mellan teori och verklighet.  

Att skapa utrymme för att använda sig av adekvat kunskap är en viktig förutsättning för att 

få förståelse för bakomliggande orsaker och därigenom hitta strategier och nya vägar i det 

stödjande arbetet. Ett exempel kan vara att titta på vad som kan ligga bakom en nej-strategi. 

Lewin (2011, s.48-49) tar upp att det kan vara konsekvenser av själva funktionshindret, en 

skör självkänsla och en outvecklad förståelse för sammanhang och rädsla för nya erfarenheter. 

Det är då viktigt att personal utvecklar en förmåga att tala och kommunicera på olika sätt. 

Personalen har en viktig funktion att hjälpa de boende att göra välgrundade och självständiga 

val (a.a.). Att säga nej, dra sig undan och distansera sig från andra människor kan också fylla 

en funktion av att lindra sitt lidande. Undandragandet kan utgöra ett sätt att ta hand om sig. 

Att gå undan och vila då den egna ohälsan tar mycket kraft och energi. Att själv välja att dra 

sig undan kan dessutom möjliggöra en ökad upplevelse av självbestämmande och 

välbefinnande (Lassenius, 2010, s.148).  

I resultatet framkom att mycket av personalens arbete rörde sig kring städning och 

praktiska uppgifter. Städning hade en tendens att bli det huvudsakliga uppdraget. I flera fall 

framgick det även att de boende önskade en annan sorts samvaro med personalen. Detta är i 

överensstämmelse med en studie av Bengtson-Tops (2005) där de boende uttrycker önskan 

om mindre fokusering på det praktiska och mer samtal kring existentiella frågor. Reflektioner 

kring meningen med livet, orättvisor och vilja till förändring var återkommande tankar hos de 

boende. Mycket lite av personalens tid ägnades åt detta, vilket i den studien diskuteras kunna 

bero på att personalen saknade utbildning i bemötande av existentiella frågor hos personer 

med psykiskt funktionshinder. Att personer med långvarig psykisk ohälsa saknade någon att 

få dela och samtala om existentiella frågor med har också tagits upp i en studie av Erdner et 
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al. (2009). I en studie av Rask (2007b) framkom det däremot att många av boendestödjarna 

oftast lyckades möta de behov de boende hade av att tala om sitt inre liv.  

I resultatet framgick att personal hade svårt att härbärgera de boendes maktlöshet och 

förtvivlan. De upplevde också ibland att personer med ett större eller annat omvårdnadsbehov 

placerades på boendet och krävde resurser de inte hade kapacitet att möta. Dahlberg och 

Segesten (2010, s.122-123) tar upp vikten av att även ha ett vårdarperspektiv. För att vårdaren 

ska kunna möta patientens livsvärld krävs att denne själv upplever vårdandet och vårdmiljön 

positivt. Författarna menar att det är viktigt att fokusera på vårdarens utsatthet och att svåra 

upplevelser måste bearbetas och hanteras på ett sådant sätt att vårdens kvalitet säkras.  

Det finns aspekter i vårdandet, svåra etiska situationer som kan väcka negativa känslor till 

liv. I aktuell studie beskrevs situationer då man avstod i att ge stöd när man kände osäkerhet 

och rädsla för vad ett sådant initiativ skulle kunna leda till.  

Ett annat tema som visade sig i informanternas beskrivning av sina erfarenheter var, Det 

särskilda boendet som hem eller institution. Som resultatet visade fanns ett flertal strategier 

som personal använde sig av för att skapa en miljö som karakteriserades av att efterlikna ett 

hem, tillexempel med hjälp av möblering, blommor och ljus på borden. Kunskapen om hur 

den fysiska miljön i särskilda boenden påverkar personer med psykiska funktionshinder är 

ytterst begränsad (Johansson, 2007). Johansson och Brunt (2008) påvisar att det finns en stor 

variation i hur den fysiska miljön är utformad i särskilda boenden. I samband med 

psykiatrireformen 1995 tillkom ett stort antal särskilda boenden där vissa var nybyggnationer 

medan andra boenden kom till ur lokaler som ursprungligen skapats för ett annat ändamål. 

Resultatet i studien visade på att det var svårare att med enkla medel anpassa tidigare 

institutionsmiljöer till hemlika förhållanden (a.a.). Att skapa gruppboenden utifrån icke 

ändamålsenliga lokaler kan förutom svårigheten av att skapa hemkänsla även bidra till 

negativa signaler till omgivningen. Boenden som präglas av institutionsmiljö förstärker ett 

utmärkande i bostadsområdet och kan öka tendenser till att i grannskapet inte bli sedd som en 

individ utan som en del av ett kollektiv. Gruppboendet identifierar de boende som personer 

med psykiska problem och det försvårar möjligheten att förändra alienation (Granerud & 

Severinsson, 2003). Att bo i ett särskilt anpassat boende med dygnet runt stöd upplevde 

informanterna i en kanadensisk studie (Forchuk, Nelson & Hall, 2006) inte var förenligt med 

ett normalt boende. De beskrev hur stigma och diskriminering genomsyrade deras liv och 

möten med samhällets insatser. De upplevde ett dilemma där de tvingades välja mellan att bo 

osjälvständigt men att få det stöd de var i behov av eller att bo självständigt men utan stöd och 
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i ensamhet. De önskade att få bo i egna hem men ha möjlighet till ett stöd utifrån deras behov 

(a.a.). Stigmatiserande erfarenheter utgör en barriär för återhämtningsprocessen och reducerar 

den psykiska hälsan (Pinto-Foltz & Logsdon, 2009, Ilic et al., 2013). 

Resultatet i aktuell studie visade att gruppboende kan betraktas med oro och 

misstänksamhet av omgivningen. I två fall beskrevs att boendet blivit trakasserat och att de 

boende blivit orättvist anklagade. Den forskning som finns kring allmänhetens värderingar till 

personer med psykisk sjukdom visar att allmänheten uppfattar människor med psykisk 

sjukdom som potentiellt farliga. Detta gäller främst personer med schizofreni och som 

betraktas som skrämmande, oförutsägbara och mindre intelligenta (Arvaniti, Samakouri, 

Kalamara, Bochtsou, Bikos & Livaditis, 2009). Allmänhetens attityder visar på att man har 

negativa förväntningar på personer med psykisk sjukdom och att man vill undvika att ha 

något samröre med dessa personer (Björkman, 2011, s.61). I aktuell studie fanns situationer 

då grannar kände rädsla och/eller blev störda. Klagomål och synpunkter fördes fram till 

personalen och berörda personer ville inte gärna tala med de boende direkt om detta. Det finns 

mycket intolerans och rädsla för personer med psykisk funktionsnedsättning. För att nå 

avinstitutionaliseringens mål för denna grupp med integrering och normalisering, måste en 

mer stödjande atmosfär med positiva attityder utvecklas i samhället (Magnusson, Högberg, 

Lützén & Severinsson, 2004). 

Ett gruppboende ska vara ett hem för den boende men det är också en arbetsplats för 

personalen. I socialstyrelsens forskningsöversikt (2011) påtalas risken för att boendet 

organiseras utefter arbetslivets rationalitet där personalen tar för stor plats och utövar makt 

över de boende. Ett exempel på en sådan form av rationalitet visades sig i att flera av 

boendena övergått från att själva laga mat till att beställa catering. Man ansåg att det tog för 

mycket tid och personalresurser och att de boende inte var tillräckligt aktiva i matlagningen. 

Flera av boendena hade inte heller ett godkänt kök för att tillaga mat. Här tycks det 

individuella stödet vara indraget. Att serveras en matlåda två gånger dagligen kan inte anses 

vara förenligt med det som insatsen Särskilt boende säger sig erbjuda; ett individuellt stöd, ett 

hem utan institutionsprägel och att få möjlighet att leva och bo så likt andra människor som 

möjligt. På ett särskilt boende bör man likt andra människor ha möjlighet att äta hemlagad 

mat och få det stöd som krävs för att kunna göra det. Dahlberg och Segesten (2010, s. 225-

227) tar upp matvanorna och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande. Förutom att 

förse kroppen med näring ger måltiden också smak-, syn- och luktupplevelser. Det kan ge 

möjlighet till social samvaro, skapa samhörighet och ge en naturlig rytm i dagen. Författarna 
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betonar också att det även här är viktigt med samma öppenhet och följsamhet till individen 

som inom alla andra områden.  

Det särskilda boendet har som konstruktion stora utmaningar i att göra anspråk på att vara 

ett hem och inte en institution. Redan språkbruket etiketterar; man bor inte i en lägenhet utan 

på ett gruppboende och man är inte hyresgäst utan boende. Ett boende som också är 

personalens arbetsplats inkluderar personalutrymmen som de boende inte har tillgång till. Att 

gemensamt dela måltider för de som önskar innefattar inte alltid personalen. I flera av 

intervjuerna visade det sig att personalen åt för sig i eget personalrum. De yttre strukturerna 

kan förstärka ett ”vi och dom”-tänkande där behov och svårigheter riskerar att bli beskrivna 

utifrån grupptillhörighet. Studier har visat att även psykiatrisk vårdpersonal är påverkade av 

samhällets kultur och uttrycker stigmatiserande attityder och diskriminerande beteenden mot 

personer med psykiska sjukdomar (Halter, 2008). I aktuell studie blev en osynlig och många 

gånger oreflekterad hierarkisk ordning tydlig. En ordning där personalen sätter agendan och 

boende förväntas acceptera givna spelregler. Låsta gemensamma utrymmen och larmsystem 

på natten eller en vetskap av att personal har nyckel och närhelst kan komma in gör något 

med en människas plats i världen. Den ibland nödvändiga inskränkningen i den personliga 

integriteten ställer höga krav på att personal ständigt medvetandegör och problematiserar 

dessa dilemman.  

9.3 Avslutande reflektioner 

Denna studie lyfter fram de utmaningar och svårigheter personal kan möta i sitt dagliga arbete 

att ge stöd till livskvalitet på ett särskilt boende.  

Utifrån en personlig synvinkel fanns ett igenkännande då informanterna beskrev sitt 

motivationsarbete och i deras strävan att stödja men inte kränka. Det som visade sig med 

oväntad tydlighet var personalens uttryckta maktlöshet i vissa stödjande situationer och 

samtidig frånvaro eller bristande kontinuitet av handledning. Detta bekräftar värdet av att sätta 

ord på sitt arbete, samtala med varandra, uttala värdegrund och meningssammanhang i 

handledning och under ett gott ledarskap. 

Det som också synliggjordes i denna studie var att det särskilda boendet kan ha svårigheter 

att uppnå sitt lagstadgade syfte i att vara hemlikt. Detta beroende på delvis yttre strukturer, 

samhällets och omgivningens attityder och politiska beslut. Men också de inre strukturerna, 

hur man organiserar och hur personalens roll ser ut. Det blev tydligt i informanternas 

beskrivning att personalens roll inte alltid tycktes medvetandegjord. Detta visade sig till 

exempel i situationer då man talade om belöningssystem eller i beskrivningar rörande hur 
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man ordnade i vardagen. Att alltid ställa sig frågor för vems skull, och vem har bestämt, är ett 

viktigt medvetandegörande då man i rollen som personal också ibland har en kontrollerande 

funktion. 

I en studie vars syfte är att beskriva erfarenheter av att ge stöd till livskvalitet så berörs 

många vida och djupa områden i tillvaron. Det finns all anledning att i vidare forskning sätta 

förstoringsglaset på flera av dessa. Vilka förutsättningar ges det till personal för att de ska 

kunna göra ett gott arbete i särskilda boenden runt om i landet? Hur ska personer med psykisk 

funktionsnedsättnings boendesituation se ut med avseende på livskvalitet och integration? Hur 

ger man som personal stöd men med den boendes bibehållna känsla av integritet och 

autonomi? Hur upplever man som boende personalens närvaro i sitt hem? Det finns många 

olika frågor att ställa. Frågornas essens är dock densamma. Det handlar om människosyn och 

värdegrund. Vilket samhälle vi vill ha och vilka resurser vi är beredda att satsa för att 

personer med psykisk funktionsnedsättning ska nå ökad livskvalitet. 
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Bilaga 1 - Förfrågan om deltagande i undersökning 

Denna undersökning vänder sig till vårdpersonal som arbetar på särskilt boende för 

personer med psykiskt funktionshinder. Studien avser undersöka vårdpersonals tankar och 

erfarenheter kring hur man kan främja de boendes livskvalitet samt hur vårdpersonal upplever 

kvaliteten i arbetet med stödinsatser. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

 

Intervjun kommer att genomföras som en fokusgrupp intervju med ca 5 deltagare vid ett 

tillfälle och beräknas ta omkring 60 till 90 minuter. Intevjun genomförs av mig, Katarina 

Söderberg. Gruppdiskussionen kommer att spelas in och sedan transkriberas för att underlätta 

bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem som har blivit 

intervjuad.  

En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då raderas det 

inspelade materialet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 

elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

  

Jag kommer att kontakta Dig inom en vecka för att höra om intresse finns att delta. 

 

Med vänliga hälsningar 

Katarina Söderberg 

 

 

 

Katarina Söderberg, leg sjuksköt. 

Tel. 070-2034718 

Epost: 

katarina.soderberg@student.esh.se 

Handledare: 

Kent-Inge Perseius, leg.sjuksköt., fil.dr. 

E-post: kentinge.perseius@esh.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Fysisk kapacitet 

 Hur medverkar personalen till att stödja den fysiska hälsan? 

 Vilka svårigheter finns det? 

 Vad kan göras bättre? 

Psykologiskt välbefinnande 

 Hur medverkar personalen till att stödja det psykiska välbefinnandet? 

 Vilka svårigheter finns det? 

 Vad kan göras bättre? 

Självständighet 

 Hur medverkar personalen till att stödja till ett självständigt liv? 

 Vilka svårigheter finns det? 

 Vad kan göras bättre? 

Sociala Relationer 

 Vilket stöd ges för att stärka sociala relationer? 

 Vilka svårigheter finns det? 

 Vad kan göras bättre? 

Miljö 

 Hur arbetar personalen för att främja en trygg miljö? 

 Vilka svårigheter finns det? 

 Vad kan göras bättre? 

 Andlighet / religion / personlig övertygelse 

 Finns utrymme och hänsyn till de boendes personliga övertygelse/andlighet/religion 

 Vilka svårigheter finns det? 

 Vad kan göras bättre? 

Övrigt 

 Vilka aspekter är väsentliga för att den boende ska uppleva att han/hon får stöd utifrån 

sitt behov 

 Hur upplever personalen kvaliteten på det stöd som ges? 

 


