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Abstract 
Uppsatsens syfte var att få en fördjupad kunskap och förståelse om psykiskt 

funktionshindrades boendesituation. Syftet var även att belysa deras boendesituation utifrån 
psykiatrireformens intentioner om normalisering och integrering. Uppsatsen hade en 

kvalitativ design och utgick från två gruppintervjuer med personal på två särskilda boenden 
för psykiskt funktionshindrade. Resultatet presenteras under teman: boendesituation, stöd och 

hjälp, sysselsättning, delaktighet i samhället och socialtnätverk. Dessa teman framträdde 
under databearbetningen av gruppintervjuerna. Uppsatsen hade sin grund i hermeneutiken och 
analysen utgick från två teoretiska perspektiv: Berglinds handlingsteori och stämplingsteorin. 
Resultaten visade att klienterna levde i en hemlikmiljö och hade tillgång till stöd och hjälp vid 
behov. Det fanns få regler och krav som var förbundna med de särskilda boendena och detta 
bidrog till klienternas självbestämmande. Färre än hälften av klienterna deltog i någon daglig 
sysselsättning. Deltagandet i samhällets gemenskap bestod främst av att klienterna gick ut och 

handlade och besökte restauranger. Det framgick dock att psykiskt funktionshindrade inte 
kunde uppfattas som accepterade i samhället. De sociala kontakterna är få, men det finns en 

gemenskap på boendet med möjlighet att umgås med personal och andra boenden. 
 

Nyckelord: psykiskt funktionshinder; psykiskt störda; psykiatriutredningen; psykiatrireformen; 
gruppboende; normalisering och integrering. 
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1. INLEDNING 
Samhällsvård och omhändertagande av psykiskt sjuka människor har ifrågasatts i massmedia. 
De senaste årens ”vansinnesdåd” där personer med psykisk störning skadat eller dödat 
oskyldiga människor, som mannen i Gamla stan i Stockholm, som mejade ner människor med 
sin bil, järnspettsmannen i Åkeshov som slog ner människor och Mijailo Mijajlowizs mord på 
Anna Lindh. Det har säkerligen förstärkt den negativa föreställning och attityd gentemot 
psykiskt sjuka. Kritiken mot den så kallade psykiatrireformen och nedläggningen av 
mentalsjukhusen har varit massiv. Den goda intention att ge en av samhällets svagaste 
grupper möjlighet att leva som andra har hamnat i skymundan. Det finns till och med kritiker 
som menar att mentalsjukhusen borde återupprättas. 
 
Innan jag började studera på Socialhögskolan arbetade jag som boendestödjare inom 
socialpsykiatrin. Jag har varit med och startat gruppboende där klienter kom tillbaka från 
långvariga institutionsplaceringar ute i landet till sin hemkommun, för att bo och leva i eget 
boende. Tanken på att skriva en C-uppsats om psykiskt funktionshindrade väcktes sommaren 
2004, då jag vikarierade som socialsekreterare inom socialpsykiatrin. Jag började fundera och 
läsa vad som låg till grund för lagstiftningen om insatser till psykiskt funktionshindrade, och 
blev utifrån psykiatriutredningens och psykiatrireformens mål och intentioner intresserad av 
psykiskt funktionshindrades livsvillkor. 
 

Problemformulering 

Psykiatrireformen som trädde i kraft 1995, vars mål var att personer med psykiskt 
funktionshinder skulle få möjlighet att leva i samhället ”på samma villkor som andra 
människor”. I Regeringens proposition (1993/94:218) talades det om normalisering och 
integrering, det vill säga att alla har rätt till ett självständigt liv, att bo under hemlika former 
och ha en meningsfull sysselsättning och fritid. Många personer med psykiska 
funktionshinder bor ute i samhället, men det betyder inte alltid att de lever på samma villkor 
som andra människor. Av egen erfarenhet utifrån mitt arbete som boendestödjare vet jag att 
en del av psykiskt funktionshindrade bor ensamma i lägenheter, kanske ganska isolerad från 
samhällets gemenskap. Andra bor av olika skäl på ett gruppboende tillsammans med andra 
funktionshindrade, i mer eller mindre ”hemlikmiljö”, det vill säga en miljö som liknar ett 
vanligt hem. Med bakgrund av detta undrar jag hur boendesituationen ser ut för psykiskt 
funktionshindrade i kommunen idag, snart tio år efter psykiatrireformens genomförande? Hur 
överstämmer boendesituationen med psykiatrireformens intentioner om normalisering och 
integrering? 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få en fördjupad kunskap och förståelse för psykiskt funktionshindrades 
boendesituation. Syftet är även att belysa deras boendesituation utifrån psykiatrireformens 
intentioner om normalisering och integrering.  
 
Frågeställningarna är: 
Hur ser boendesituationen ut för några psykiskt funktionshindrade personer som bor i särskilt 
boende? 
Hur är deras boendesituation utifrån psykiatrireformens intentioner om normalisering och 
integrering? 
  

Definition av centrala begrepp 

Med boendesituation avses i denna studie hur psykiskt funktionshindrade bor och lever på 
kommunens särskilda boenden med avseende på vilken hjälp och stöd de får, hur deras 
vardagliga liv ser ut, och hur delaktiga i samhället de är och vilket socialt nätverk de har, samt 
var de gör på semestern (Författarens egen definition). Begreppet psykiskt funktionshinder 
presenterades först i handikapputredningen. Psykiskt funktionshinder betyder en allvarlig och 
långvarig nedsatt funktionsförmåga i boende, medmänskliga och sociala nätverk, 
sysselsättning eller arbete (Knutsson & Pettersson, 1995). I min studie används även 
begreppen psykisk störning och psykisk sjukdom när den refererade författaren har använt det 
begreppet. (Dessa och flera ord förklaras i bilaga 1, ordförklaringar). Psykiatrireformen 
tydliggjorde kommunernas ansvar att planera och samordna sina insatser så att det blir möjligt 
för psykiskt funktionshindrade att delta i samhällets gemenskap och leva som andra (prop. 
1993/94:218). 

 

Disposition 

Kapitel 1 redovisar uppsatsens inledning med en personlig inledning med förförståelse, 
problemformulering, syfte, frågeställningar, centrala begrepp och disposition. Kapitel 2 ger en 
bakgrund till uppsatsens ämne. I kapitel 3 redogörs för tidigare forskning. I Kapitel 4 
presenteras teoretiska perspektiv som varit utgångspunkt i analysen. I kapitel 5 redogörs den 
metod som ligger till grund för studien, vetenskapsfilosofisk position, litteratursökning, urval 
av intervjupersoner, hur insamling, bearbetning och analys gått till, reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet, etiska övervägande samt studiens begränsningar. Kapitel 6 redovisas 
resultaten av gruppintervjuerna. I kapitel 7 analyseras resultaten. I kapitel 8 förs slutligen en 
diskussion av resultatet relaterade till tidigare forskning och till studiens frågeställningar, 
metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 
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2. BAKGRUND  

Historik 

Under 1800-talets första hälft ansågs att psykisk sjukdom hade sociala orsaker och 
behandlingen var i huvudsak socialt baserad. Patienterna togs in på slutna vårdinstitutioner 
där den välbetänkt organiserade vardagen betraktades som det avgörande medlet mot 
vansinne. Senare under 1800-talets mitt fram till mitten på 1900-talet uppfattades psykiskt 
sjuka som annorlunda eftersom de saknade moral och vilja och deras känsloliv var helt i olag. 
De uppfattades som obotligt förlorade, för när sjukdomen väl brutit ut förlorade de kontakten 
med verkligheten. Därför ansågs att miljön saknade betydelse för dessa individer 
(Socialstyrelsen, 1998:4). I Sverige har det sedan mitten av 1800-talet fram till 1960-talet 
skett en utbyggnad av mentalsjukhusen. Alla människor som behövde psykiatrisk vård skulle 
erbjudas en sängplats på ett sjukhus. Mentalsjukhusen blev en plats för diagnostisering och 
behandling, men också en viktig institution för att hindra människor med ”inte önskevärda 
egenskaper” att föröka sig (Bülow, 2004). 
 
Direkt efter andra världskriget blev intresset för svårt psykiskt sjuka människors liv aktuellt 
igen. Det rådde en behandlingsoptimism och det sociala livet var återigen i fokus för 
behandling. Nedläggningen av de stora mentalsjukhusen började till följd av utvecklandet av 
socialförsäkringssystemet, nya behandlingsmetoder och ny psykofarmaka. Dessutom växte 
kritiken mot mentalsjukhusen där kritikerna menade att patienterna på dessa institutioner inte 
botades, utan också drabbades, utöver sitt ursprungliga lidande av institutionsskador 
(Socialstyrelsen, 1998:4).  
 
Det var först på 1970-talet som reformeringen av den psykiatriska vården kom igång, den så 
kallade sektoriseringen (Bülow, 2004). Socialstyrelsen förespråkade en minskning av den 
slutna vården och en satsning på öppnare vårdformer. Mentalsjukhusen ansågs som direkt 
skadliga för patienterna, eftersom de uppvisade så kallade hospitaliseringsskador såsom 
passivitet, intressebortfall, initiativlöshet, undergivenhet, bristande förmåga att planera för 
framtiden, och ibland en speciell kroppshållning. Tanken med sektoriseringen var att minska 
antalet intagningar på sjukhus, korta ner vårdtiderna och förebygga återintagningar. I stället 
skulle patienterna erbjudas öppnare vårdformer. Nordén (2001) anser att avvecklandet av 
mentalsjukhusen på 1980- talet hade flera orsaker; en av dem var ekonomin, eftersom den 
slutna vården var mycket dyrare än öppna vårdformer. Ett annat skäl var de dåliga vård- 
resultaten, bland annat på grund av att de psykiatriska åkommor förvärrades genom långa 
inlåsningstider. 
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Psykiatriutredningen 

När socialtjänstlagen (1980:620) trädde i kraft 1982 fick kommunerna ökat ansvar att 
tillgodose psykiskt funktionshindrades behov av bland annat bostäder och meningsfull 
sysselsättning. Psykiatriutredningen, det vill säga en statlig utredning med uppdrag att se över 
samhällets vård, stöd och behandling verkade mellan 1989 och 1992. Utredningen 
konstaterade att stödet i form av bostäder, sysselsättning och rehabilitering från kommunen 
knappast var tillgodosett, utan visade på stora brister (SOU 1992:73). 
 
Psykiatriutredningen fastställde att det fanns betydande skillnader i boendeförhållanden 
mellan psykiskt sjuka människor och de som är utan psykiatrisk diagnos. Hälften av alla 
personer som vårdades inom sluten psykiatrisk vård 1991, cirka 7000 saknade helt bostad, 
och av dessa var cirka 3000 över 65 år. Utredningen konstaterade också att psykiskt störda 
hade svårigheter att få del av socialtjänstlagens bestämmelser på grund av kommunernas 
svårigheter att möta deras önskemål och behov. Psykiskt störda hade även svårigheter att ta 
för sig och många kände inte till sina rättigheter. Dessutom hade de sällan möjlighet att på 
egen hand hävda sina rättigheter när det gällde boende, boendestöd och kontaktpersoner. 
Psykiatriutredningen ville därför införa ett kommunalt betalningsansvar för de så kallade 
medicinskt färdigbehandlade inom sluten vården, alltså psykiskt sjuka som efter tre månaders 
vistelse inom psykiatrisk vård och som bedöms av en läkare vara medicinskt färdigbehandlad. 
På så sätt ville de påskynda kommunernas insatser till alternativa boende- och vårdformer 
(prop.1993/94:218). 
 
Psykiatriutredningen föreslog följande vägledande och gemensamma mål för all service, stöd 
och vård som riktades till psykiskt störda med långvariga funktionshinder: 
1. Samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. 
2. Insatser med god kvalitet efter individuella förutsättningar och behov. 
3. Insatser baserade på egna val och prioriteringar. 
4. Tillgång till nödvändiga insatser lokalt i samhället. 
5. Insatser utformade för att stödja oberoende och integritet. 
6. Insatser för att de stödja den enskildes välfärd (Knutsson & Petersson, 1995). 
 

Psykiatrireformen 

Psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995 och intentionerna var att öka psykiskt 
funktionshindrades välfärd och stärka deras valfrihet. Psykiatrireformens målgrupp är 
personer som lider av sådana funktionsnedsättande och omfattande psykiska besvär att de har 
behov av vård och/eller stödinsatser för att klara det dagliga livet (Socialstyrelsen, 
1999:1).Genom reformen skulle målgruppens levnadsförhållande och vardagliga liv förbättras 
och insatserna skulle utformas för att stöda oberoende och integritet (Topor, 1998).  
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Genom ny och ändrad lagstiftning och särskilda stimulansbidrag från staten som utgick under 
en treårsperiod med 1,1 miljarder, skulle det skapas gynnsammare förutsättningar för psykiskt 
funktionshindrade att få sina behov av bra bostäder och meningsfull sysselsättning 
tillgodosedda (Socialstyrelsen, 1999:1). Reformen tydliggjorde kommunernas ansvar att 
planera och samordna insatserna för att möjliggöra för psykiskt funktionshindrade att delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra (prop.1993/94:218). 
 
Genom psykiatrireformens förtydligande och genom tillägg i Socialtjänstlagen, att även 
personer med psykiska funktionshinder ska omfattas av samma rättigheter som de med 
fysiska funktionshinder, kom de på så sätt att omfattas av den nya rättighetslagen, Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (Lundin & Olsson, 2002). Andra 
insatserna i samband med reformen har sin lagliga grund i Socialtjänstlagen (2001:453), Lag 
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och i Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). 
 
Normalisering, integrering och delaktighet är centrala begrepp som anger riktning för hela 
psykiatrireformen. Dessa principer ska vara vägledande när det gäller uppbyggnad av 
alternativ till slutenvården (Socialstyrelsen, 1998:4). Normer för normalisering brukar vara att 
alla har rätt till ett självständigt liv, att bo under hemlika former och ha en meningsfull 
sysselsättning och fritid. Genom normaliseringen ökar möjligheten till integrering, som 
tillsammans leder till delaktighet i samhället (Socialstyrelsen, 2002). 
 
Funktionshindrade ska enligt Nirje (2003) få de möjligheter och stöd som krävs för att deras 
levnadsförhållande så långt som möjligt ska liknas vid den som andra, utan funktionshinder 
har. Den funktionshindrade ska ha möjligheter till individuell variation och valfrihet. 
Normalisering betyder även att funktionshindrade ska accepteras i det ”normala samhället” 
och ha samma rättigheter och skyldigheter som andra samhällsmedborgare med andra ord bli 
integrerade i samhället. 
 
Nirje formulerade i slutet av 1960-talet den så kallade normaliseringsprincipen. Detta innebär 
för individerna att få ha normal dygnsrytm, bära vanliga kläder, äta för sig själv, slippa 
grupprutiner, en normal veckorutin med arbete och fritid på olika platser. Dessutom innebär 
det att ha en normal årsrytm genom att fira helger och ha semester, att kunna uppleva livets 
normala utvecklingsfaser genom att ha möjlighet att flytta till egen bostad, att ha makt över 
sitt eget liv och göra individuella val, att leva i en tvåkönad värld, att ha samma ekonomiska 
villkor som andra, samt att ha normal bostadsstandard (Nirje, 2003). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I samband med föreliggande studie är det naturligt att begränsa tidigare forskning från 1995 
och framåt, eftersom psykiatrireformen genomfördes den 1 januari 1995. Jag har även 
fokuserat på svensk forskning eftersom svenska förhållanden är relevanta i studien.   
 

Avinstitutionaliseringen 

Bülow (2004) har i sin avhandling Efter mentalsjukhuset följt och beskrivit 
avinstitutionaliseringens konsekvenser för 138 psykiskt funktionshindrade under åren 1984-
1998. Bülow menar att, utifrån en internationell jämförelse förefaller Sverige som ett gott 
exempel på hur avinstitutionaliseringen utförts. Han anser att massmedia skildrat den som ett 
misslyckande på grund av de senaste årens våldsdåd där gärningsmännen lidit av psykisk 
störning. Detta ger en onyanserad bild av effekterna av psykiatrins reformering, ty det finns 
goda grunder att se positivt på den reformerade psykiatrin. De positiva sidorna är att psykiskt 
funktionshindrade fått möjlighet att känna delaktighet i samhället och att delta i det sociala 
livet. De sociala insatserna har enligt Bülow ökat för den undersökta gruppen och den 
vanligaste formen av stöd är dagvård och gruppboende. 
 
Dock frågar sig Bülow om en ”verklig” avinstitutionalisering utförts för den undersökta 
gruppen. Han menar att detta beror på hur begreppet institution definieras. Om gruppboenden 
räknas som institution har ingen avinstitutionalisering genomförts i Sverige. Däremot om man 
betraktar att den totala dominansen som mentalsjukhusen haft, brutits genom att patienterna 
skrivits ut och intagningen på mentalsjukhuset har förskjutits till olika former av öppenvård 
eller alternativa vårdenheter, kan Bülow se att en avinstitutionalisering verkligen genomförts  

 

Genomförande av psykiatrireformen 

Markström (2003) har i sin avhandling studerat planering och genomförande av 
psykiatrireformen och den historiska utvecklingen inom det psykiatriska området det vill säga 
från de stora mentalsjukhusens tid fram till dagens situation. Markström visar i att det tas för 
få initiativ från kommunernas sida till att bygga upp en ny kunskap, som överstämmer med 
psykiatriutredningens synsätt. Dock fanns det en del personer i kommunerna som åtminstone 
initialt arbetat medvetet med normalisering för målgruppen och anpassningen till reformens 
målsättning. Markströms slutsatser är att kommunernas ansvarar för allt fler klienter, 
samtidigt som kommunerna har haft svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning och 
erfarenhet. 
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Boenden för psykiskt funktionshindrade 

Socialstyrelsen (2002) gjorde en andra uppföljning och utvärdering sju år efter 
psykiatrireformen trädde i kraft. Denna visar att det självständiga boendet för gruppen 
psykiskt funktionshindrade ökat ännu mer sedan 1996 då den första uppföljningen och 
utvärderingen gjordes. De flesta bor i gruppbostäder och antalet personer i egna lägenheter 
har ökat. Drygt hälften av personerna deltar i någon form av daglig sysselsättning. Studien 
visar också att flertalet av de intervjuade med psykiska funktionshinder är nöjda med den 
bostadsform de har. Det dominerande intrycket från intervjuerna är att gruppbostädernas 
möjligheter att både ge avskildhet, erbjuda stöd och gemenskap har fungerat väl. 
Socialstyrelsen anser vidare att en egen bostad skulle kunna kallas den ”yttersta polen” på 
skalan mellan mer och mindre självständigt boende. Normaliserat boende leder till en viss 
fysisk integrering, men de sociala kontakterna består främst av anhöriga, personal och av 
andra personer med psykiska funktionshinder. Dessa ”skapade gemenskaper” stärker ett 
utanförskap samtidigt som de etablerar meningsfulla strukturer.  
 
Socialstyrelsen (2002) redogör för att flertalet av dem som bor på gruppboende och egen 
lägenhet med stöd från samhället har ett boende som överstämmer med psykiatrireformens 
intentioner och klienterna tycker att deras boende innebär ökad integritet. Dock har det för ett 
antal klienter inneburit att de råkat illa ut, de har blivit lurade på pengar, sexuellt utnyttjade 
och erbjudna droger. Socialstyrelsen menar att ur detta perspektiv är integreringen och 
normaliseringen av levnadsförhållandena en riskfaktor. 
 
Socialstyrelsen (2003) gjorde en nationell utvärdering av boendeformer inom socialtjänsten. 
Den visar på att allt fler psykiskt funktionshindrade efter psykiatrireformens genomförande 
fått bostad i boenden som kommunerna ansvarar för. Socialstyrelsen har delat in boendena i 
sådana som är ”institutionslika”, som har en karaktär av det som tidigare präglade psykiatrins 
slutenvård, och sådana som är ”hemlika”, boenden som liknar ett normalt hem. Utvärderingen 
visar att drygt en tredjedel av personerna bor i den institutionslika och cirka 40 procent i den 
mer hemlika. Resten av personerna bodde i olika ”mellanformer”, som kan ses som något där 
emellan. Socialstyrelsen betonar att svenska kommuner inte planerar tillräckligt för att ge 
psykiskt funktionshindrade möjlighet att finna ett anpassat boende i sin hemkommun och att 
den enskildes behov inte är vägledande för vård- och omsorgsinsatserna. Kommunerna är inte 
heller tillräckligt aktiva för att rehabilitera personerna i boendena så att de kan gå vidare till 
ett mer självständigt boende. 
 
Schön (1999) har i en rapport skildrat hur livssituationen förändrats för 196 medicinskt 
färdigbehandlade sedan de flyttat ut i samhället från psykiatrisk heldygnsvård. De flesta får 
hjälp med det dagliga hushållet i sitt boende och deras ekonomi försämrats i och med flytten 
från institutionerna. Personerna har få sociala kontakter och deltagandet i samhällets utbud 
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har inte nämnvärt ökat sedan vistelsen inom den psykiatriska heldygnsvården. Distansen till 
samhället är påtaglig för personerna. Flytten från en vårdplats till ”eget boende” har för 
många enligt, Schön inneburit en fysisk integration i det övriga samhället, vilket tyder på mer 
normaliserade livsvillkor. En annan bidragande orsak till de normaliserande livsvillkoren är 
att boendet är ”hemlikt”, i betydelsen att miljön liknar ett vanligt hem och inte som de tidigare 
vårdavdelningarna var utformade. Personerna har också i större utsträckning börjat utföra 
praktiska vardagsgöromål, som att handla livsmedel, gå på banken, och åka kommunalt, ur 
detta perspektiv kan en ökad självständighet och normalisering av personernas livsvillkor 
skönjas. 
 
Schön anser att integrering och normaliserade livsvillkor inte nödvändigtvis behöver betyda 
förbättrade livsvillkor för psykiskt funktionshindrade. Istället kan den levnadssituation som 
beskrivs i psykiatriutredningen innebära en idealiserade bild, färgad av hur andra önskar att 
psykiskt funktionshindrade ska leva: ett liv med arbete och aktivt deltagande i samhället kan 
för många i realiteten vara oåtkomligt. Om insatserna från socialtjänsten inte passar individen 
kan detta strida mot den enskildes egna önskemål och mot syftet att förbättra psykiskt 
funktionshindrades livsvillkor. Det största hindret för att skapa goda livsvillkor är individens 
sårbarhet på grund av sin psykiska störning och den institutionalisering som kan vara en följd 
av de långa vårdtiderna. 
 
Tidemalm (2000) skildrar tjugo hyresgäster på Ekeby Gruppbostad i Hässelby, som hösten 
1995 fick ett nytt hem, majoriteten kom från vårdavdelningar på Beckomberga sjukhus. 
Ekeby består av två fristående hus, med fem lägenheter på varje våningsplan och gemensamt 
vardagsrum, kök och matplats. Gruppbostaden ligger i ett bostadsområde med stor tomt. Det 
finns personal dygnet runt. Hyresgästerna äter tillsammans på respektive våningsplan . 
 
Tidemalm reflekterar över verksamhetens utveckling och begränsningar och menar att den 
primära skillnaden mot den tidigare sjukhusmiljön är att samhällets insatser erbjuds i 
hemmiljö, som inte skiljer sig speciellt från att bo i en egen lägenhet. De dagliga rutinerna på 
Ekeby gruppbostad kretsar kring måltider, matinköp, städning, medicinutdelning och besök 
av en psykiater en gång i veckan. Personalen sköter det gemensamma praktiska arbetet, med 
viss hjälp av hyresgästerna. Dessa sköter själva sina lägenheter, ibland med hjälp från 
personalen. Personalens arbete består till stor del av att finnas till hands för samtal och 
sällskap. 
 
Tidemalm anser att i gruppbostäder för psykiskt funktionshindrade blir regler och rutiner ofta 
lika för alla. Skälen för detta är rättvisekrav och att slippa behandla vissa nedsättande. 
Konsekvenserna blir att den gemensamma boendeformens utrymme för självständighet och 
självbestämmande blir begränsat mot vad det skulle ha varit vid ett enskilt boende. Personalen 
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på en gruppbostad får ett överläge gentemot hyresgästerna eftersom de har ansvar för boendet 
och bestämmer mycket, även om det sker i samråd med hyresgästerna. Dessa är också i 
underläge på grund av sitt psykiska funktionshinder. 
 
Socialstyrelsen (1998:4) har undersökt 50 boendeverksamheter för människor med psykiska 
störningar. I samtliga boenden var stödet förenat med vissa regler och krav. I 42 av 
boendeverksamheterna hade personalen nycklar till boendes lägenheter eller rum, vilket gör 
att personalen kan gå in i bostaden på egen hand. I 44 av verksamheterna fanns regler 
gällande personlig hygien och städning av bostaden. Tre fjärdedelar (38) av verksamheterna 
hade krav på att de boende skulle stiga upp en viss tid på morgonen. Nästan lika många 
verksamheter ställde krav när det gällde måltider. I de flesta verksamheterna var personalen 
inblandade i de boendes ekonomi, och majoriteten delade ut mediciner till sina hyresgäster. 
Socialstyrelsen anser att reglerna kan ses som ett sätt att hjälpa de boende med svårigheter i 
sin vardag eftersom många endast har begränsad erfarenhet att leva självständigt. Reglerna 
utgör en gräns mellan de liv som de boende lever i och de liv som de flesta ”normala” 
medborgare lever. Detta gör enligt Socialstyrelsen att psykiskt funktionshindrade befinner sig 
i en ”civilisations/uppfostringsprocess”, där insyn och makt från myndigheter sträcker sig allt 
längre in i deras liv. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att allt fler psykiskt funktionshindrade flyttar ut i 
samhället till egen lägenhet eller till kommunens särskilda boenden. Den visar även på att 
många psykiskt funktionshindrade är ensamma i benämningen av att de inte deltar nämnvärt i 
samhällets utbud. Forskningen visar också på att kommunerna inte har nått upp till 
psykiatrireformens intentioner om normalisering och integrering i samhället för målgruppen. 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV  

Berglinds handlingsteori 

Berglind (1995) menar att människan är en varelse som handlar efter medvetna eller 
omedvetna avsikter. Ibland rör det sig om att förändra världen (produktiva) och ibland om att 
förhindra att världen förändras (preventiva). Individen har ett visst handlingsutrymme och två 
centrala begrepp är att vilja och att kunna. Vad en människa kan beror på hennes förmåga i 
förhållande till omgivningens krav. Vad individen tror sig kunna beror på hur hon bedömer 
sin styrka eller kompetens till omgivningen. Vad individen vill beror på hur hon värderar sina 
handlingsalternativ Berglind talar om två dimensioner: värdedimensionen som rör vad en 
människa vill, medan styrkedimensionen handlar om vad hon kan. Begränsningarna för 
handlingsutrymmet är yttre hinder som fysiska, institutionella, organisatoriska, eller andra 
personer, och inre hinder som bristande förmåga, anlag eller karaktär. Inre hinder handlar 
även om situationer där individen inte vet om eller hur han/hon ska göra något, vilket 
Berglind kallar vankelmod. Hindret kan göra att individen agerar aggressivt eller hjälplöst. 
 
Det professionella handlandet kan ha som avsikt att få klienten motiverad till en behandling, 
för att hon på sikt ska kunna klara sig själv. Avsikten med det professionella handlandet måste 
överensstämma med rådande mål och etiska principer för att handlandet ska anses berättigat. 
Det professionella handlandet ska alltid se till klientens bästa, även om det i praktiken kan 
vara svårt att avgöra vad som är klientens bästa och huruvida klienten själv ska bestämma det. 
Berglind beskriver handlandet som ett förlopp där den professionella jämför handlandets mål 
med resultatet och avsikterna för att försöka avgöra om handlandet varit framgångsrikt och 
målen är förverkligade (Berglind, 1995). 
 
I en professionell relation har den professionella parten större makt. Klienten är dock inte helt 
utan makt eftersom hon kan belöna den andre eller sätta sig på tvären. På grund av sitt 
underläge väljer klienten oftast att följa den professionellas förslag och kan då komma att 
betona sitt underläge och sin hjälplöshet. Berglind anser att många klienters hjälplöshet 
säkerligen kommer från erfarenheter av tidigare förtryck, vilket kan vara vad Seligam (1976) 
kallade ”inlärd hjälplöshet”. Den inlärda hjälplösheten kan enligt forskning på djur visa sig i 
form av passivitet och håglöshet, som kan liknas vid depression hos människor. De individer 
som uppfattar sig ha kontroll över situationen och tror sig kunna påverka situationen drabbas 
inte lika hårt av inlärd hjälplöshet som de som uppfattar sig som helt maktlösa. Många 
professionella insatser syftar till att utveckla människors resurser, vilken kan försvåras om 
klienten tar på sig rollen som den svage och hjälparen tar på sig rollen, som den ”duktige 
fixaren” (Berglind, 1995). 
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Det handlingsteoretiska perspektivet sätter människans val i förgrunden, eftersom handlandet 
medför att välja, vilket gör att det finns ett nära samband till etik som handlar om hur man bör 
välja mellan olika handlingsalternativ. Berglind tar vidare upp följande grundläggande etiska 
principer som nämns av Hermerén (i Berglind, 1995) som kan vara till stöd för det 
professionella handlandet: 

• Självbestämmandeprincipen handlar om att personerna själva får bestämma över sitt 
liv i varje fall om det inte går ut över andras självbestämmande.  

• Godhetsprincipen innebär att människan bör göra gott mot andra, förebygga skada och 
ta bort sådant som är skadligt för andra. 

• Skademinimeringsprincipen innebär att vi har en plikt att inte orsaka andra lidande 
eller skada.  

• Rättviseprincipen handlar om att alla lika fall bör behandlas eller bedömas lika. 
 
Berglind menar att dessa principer kan komma i konflikt med varandra. Det förekommer ofta 
svåra avvägningar mellan självbestämmandeprincipen och godhetsprincipen i det sociala 
arbetet och inom psykiatrin. Olika regler syftar till att underlätta ställningstagandet i etiska 
dilemman. En regel säger att människans rätt till grundläggande frihet har företräde framför 
hans/hennes rätt till grundläggande välfärd. Detta kan innebära att om någon lever ett 
självdestruktivt liv så bör personen ha rätt att göra det förutsatt att beslutet är grundat på att 
personen är medveten om vilka alternativ som finns och att beslutet inte utgör något hot mot 
andras välfärd. 
 
Berglind betonar ett empatiskt förhållningssätt och uppgiften är att försöka förstå hur klienten 
ser sin situation. Detta uppnås genom att tala med klienten om vad hon vill göra och inte göra, 
vad hon tror sig kunna och inte kunna och vad som hindrar henne i sina planer. Som 
hjälpmedel för att granska klientens handlinsutrymme kan Berglinds flödesschema för 
handlingsanalys användas (Se bilaga 2). Den professionella hjälparen måste också granska sitt 
eget handlingsutrymme. Vad vill han/hon med sitt arbete generellt eller specifikt i förhållande 
till klienten? Vad hindrar hjälparen att uppnå det hon/han vill göra? Vad tvingar denne att 
göra något som de inte vill?  
 
Sammanfattningsvis sätter det handlingsteoretiska perspektivet människans val i förgrunden. 
Den professionella kan genom handlingsteorin förstå klientens handlingsutrymme, vad 
han/hon kan och vill och vilka begränsningar som finns för handlingsutrymmet. Detta kan 
göras genom att använda sig av flödesschemat för handlingsanalys (Berglind, 1995). 
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Stämplingsteori 

Howard Becker (Berg, 2003) är en företrädare inom den interaktionistiska stämplingsteorin. 
Han beskrev stämplingsteorin på så sätt att om en människa definieras som en avvikare så blir 
han det. En person som inte är avvikare i sig själv kan bli det så småningom om han 
tillräckligt konsekvent utsätts för att bli det. Avvikelsen är inte en individuell egenskap hos en 
person utan en relationell process. Det är någon med makt som stämplar ett visst beteende 
som avvikande och avvikelse kan först förstås när den sätts i relation mellan människor. Att 
vara avvikande är inte bara en fråga om att göra vissa handlingar utan viktigare är att 
individen gradvis lär sig uppfatta sig själv som en avvikande person. Avvikaren genomgår 
således en karriär som slutar i att personen själv och omgivningen uppfattar han/henne som en 
permanent avvikare. 
 
Goffman (1972) menar att i varje samhälle används medel för att dela in människor i olika 
kategorier och vad som uppfattas som normalt för medlemmarna inom respektive kategori. 
Inom en miljö råder vissa sociala spelregler, vilket gör det möjligt för oss att ha att göra med 
människor som vi förväntar oss att möta. Dyker det upp en främling i vår närvaro utgår vi 
ifrån första intryck och kategoriserar henne/honom genom att tillskriva personen vissa 
egenskaper och en social identitet. Vi får då vissa normativa förväntningar på personen ifråga. 
Visar det sig att hon/han har någon mindre önskvärd egenskap, en sådan som inte passar in i 
mallen för den kategori vi placerat personen under, tar vi bort personen ur vårt medvetande. 
Personen förändras då från att ha varit en alldeles vanlig människa till att bli en utstött 
människa. Att på detta sätt bli stämplad innebär ett stigma, särskilt om den skamliga effekten 
är omfattande, ibland kallas det också för oförmåga, oduglighet eller handikapp. 
 
Goffman (1972) anser att avvikare är människor som har stigmatiserats. Med stigma menar 
han en person med en synlig avvikelse av något slag, och kan vara en fysisk defekt eller 
egenskaper med personlighetsdrag som inte faller inom ramarna för den socialgrupp individen 
tillhör. Det som anses vara ett stigma i en socialgrupp behöver inte upplevas som avvikande i 
en annan grupp, då stigmatisering istället kan vara ett måste eller ses som en tillgång. 
Förmodligen är det, så menar Goffman, att ju mer en individ förenar sig med ”normala 
personer” ju mindre stigmatiserad kommer han att känna sig.  
 
Enligt Lemert (1972) beter sig de flesta människor emellanåt på ett avvikande sätt och 
avgörande är då om omgivningen reagerar på detta. Människor tvingas ibland in i ett socialt 
system vilket betecknar eller stämplar dem som avvikande eller kriminella. Får de denna 
etikett kommer de sannolikt att försöka leva upp till de sociala förväntningar och uppmuntras 
att bete sig på ett ännu mera avvikande sätt, vilket utlöser en ännu starkare stämplingsprocess 
(Payne, 2002). 
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Goffman (1972) menar att den stigmatiserade individen kan uppvisa en identitetsambivalens 
gentemot den egna gruppen, som har samma stigma som han/henne själv har. När individen 
ser hur personer med samma stigma uppför sig kan det väcka en känsla av skam och personen 
kan ha svårt att acceptera sin grupp. Samtidigt kan denne ha svårt att bryta sig loss. Det är inte 
bara individen själv som blir stigmatiserad, utan även de som har sociala band till den 
stigmatiserade. Samhället behandlar dessa i vissa avseenden som en enhet vilket leder till att 
de till viss del delar den diskredit som drabbat den stigmatiserade. Detta kan i sin tur leda till 
att den anhöriga eller närstående förvärvar ett visst stigma och kan i sin tur även i kontakten 
med andra göra att de så att säga får stigmat i tredje hand. Detta kan göra att de närmaste 
undviker eller avbryter kontakten med den stigmatiserade. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en avvikare har en synlig avvikelse av något slag, som inte 
faller inom ramarna för den socialgrupp individen tillhör. Det är någon med makt som 
stämplar ett visst beteende som avvikande och avvikelse. Avvikaren genomgår således en 
karriär som slutar i att personen själv och omgivningen uppfattar han/henne som en 
permanent avvikare. Att bli stämplad innebär ett stigma. 
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5. METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie med gruppintervjuer för att få en större 
förståelse för psykiskt funktionshindrades boendesituation. Eftersom jag av etiska skäl avstod 
från att intervjua psykiskt funktionshindrade utgick jag från intervjuer med personalgrupper. 
Genom att intervjua grupper kunde en diskussion komma igång och spontana beskrivningar 
erhållas från personalens om deras syn på klienternas boendesituation. Wibeck (2000) menar 
att deltagarna i en gruppintervju tillsammans kan diskutera sig fram till åsikter och idéer som 
kan prövas och omformuleras och nya idéer kan formas. Hon anser att fördelen med 
gruppintervjuer är att personerna i högre utsträckning kan komma till tals på egna villkor 
eftersom de välja att avstå från att svara.  
 
Anledningen till valet av gruppintervju framför fokusgrupp var i första hand att jag inte var 
intresserad av den interaktiva diskussionen, utan snarare på vad intervjupersonerna verkligen 
sade. I metodlitteraturen beskrivs skillnaden mellan fokusgrupp och gruppintervju på olika 
sätt, men Wibeck (2000) beskriver ostrukturerade och strukturerade fokusgrupper. Den 
ostrukturerade fokusgruppen skiljer sig från en traditionell gruppintervju genom att deltagarna 
så långt som möjligt fritt får samtala med varandra, utan moderatorns inblandning. Den 
strukturerade fokusgruppen, som enligt min mening liknar vad jag skulle kalla en 
gruppintervju där moderatorn håller sig till fastställda frågor, liknande sätt som jag 
genomförde gruppintervjuer.  
 

Vetenskapsfilosofisk position 

För studien valdes en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position med avsikt att göra en giltig 
och gemensam förståelse av textens mening (Kvale, 1997). Hermeneutiken studerar tolkning 
av texter och syftet med tolkningen är att få en giltig och ömsesidig förståelse av textens 
mening. Textens delar kan bara förstås om den sätts i samband med helheten och helheten 
består av delar och kan därför bara förstås ur dessa (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den 
hermeneutiska cirkeln visar på förbindelserna mellan det vi ska tolka, förståelsen och de 
sammanhang som tolkas (Helleday, Jorup & Wikander,1998), där delar i en text tolkas från 
texten som helhet och helheten utifrån delarna (Bergström & Boréus, 2000). Texttolkningen 
är i princip färdigtolkad när man funnit en giltig och enhetlig mening som är fri från inre 
motsägelser (Kvale, 1997). 
 
Enligt den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen är det viktigt att forskaren redogör 
för egen förståelse av det fenomen hon avser studera innan arbetet påbörjas (Kvale, 1997). 
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Våra personliga upplevelser, vår uppfattning, vår utbildning och kunskaper påverkar vår 
förståelse av texten (Bergström & Boréus, 2000). Genom att notera sin förförståelse får 
forskaren en tydlig referenspunkt att utgå ifrån i bedömningen av intervjuns värde om den 
tillförde något utöver det man kan läsa eller tänka sig till (Esaiasson, Oscarsson & Wängerud, 
2003). 
 

Litteratursökning 

För att få fram relevant litteratur till studiens problemställning gjordes sökningar i Stockholms 
Universitets bibliotekskatalog, databasen LIBRIS, på Socialstyrelsens hemsida, 
kommunförbundets hemsida och Karolinska Institutets bibliotekskatalog. Sökorden var 
psykiskt funktionshinder; psykiskt störda; psykiatriutredningen; psykiatrireformen; 
gruppboende; normalisering och integrering. Sökningar gjordes även på ARTIKEL SÖK 
med samma sökord. Dessutom studeras litteratur som refererats i tidigare forskning för att få 
tips på relevant litteratur. 

 

Urval av intervjupersoner 

Ett syftebestämt urval gjordes som kan liknas vid de urval som Patton (1990) kallar för 
”purposeful sampling”. Detta innebär att intervjupersoner valdes som bedömdes bäst kunna 
besvara uppsatsens frågeställning. I studien valdes två specifika gruppboenden, som jag kände 
genom mitt arbete, och där jag visste att personalgruppen var stabil och hade arbetat 
tillräckligt länge för att kunna besvara mina frågor. Jag kontaktade sektionschefen och 
undrade om jag fick intervjua personal i den berörda kommunen, sedan tillfrågades biträdande 
föreståndare på respektive gruppboende om tillåtelse att genomföra intervjuerna. Brev 
skickades till personalen på respektive gruppboende där de tillfrågades om de var intresserade 
att delta i en gruppintervju, och där syftet med intervjun förklarades (Se bilaga 3).  
 
Esaiasson, Oscarsson & Wängerud (2003) redogör för tre allmänna råd i valet av 
intervjupersoner. Forskaren bör välja främlingar, ett litet antal personer och de som inte är 
”subjektiva” experter. Jag valde inte främlingar, eftersom jag har valde gruppboenden där 
personer arbetar som jag känner till namnet, men jag har ingen vänskapsrelation till dem. 
Faran i det, menar Esaiasson et al. vidare är, att om intervjuaren tycker att hon/han känner 
personerna så kan intervjuaren tycka det känns fånigt att fråga alltför detaljerat. Det kan också 
vara från den intervjuades sida svårare att öppna sig för en person som man känner och 
kanske ska fortsätta att umgås med.  
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Dessa svårigheter upplevdes inte eftersom frågorna handlar om klienterna. Däremot kändes 
det som en fördel att ha personlig kunskap om deras arbete, för att erhålla djupare beskrivning 
av klienternas boendesituation. Esaiasson et al. (2003) anser att i undersökningar som utgår 
från samtalsintervjuer blir det sällan bättre underlag om de består av trettio deltagare i stället 
för femton. Det viktigaste är i stället att intervjuerna är väl förberedda och att 
intervjupersonerna är noggrant utvalda. Med ett genomtänkt urval kan det räcka att intervjua 
runt tio personer som underlag för intressanta analyser. På det ena gruppboendet intervjuades 
nästan hela personalstyrkan på sex personer. På det andra gruppboendet intervjuades ungefär 
hälften av personalen, alltså fyra personer. Sammanlagt intervjuades nio personer. Esaiasson 
et al:s råd att inte välja ”subjektiva experter” försöktes följas genom valet att intervjua 
personalen som arbetar närmast klienterna, för att undvika att få ”politiskt korrekta” 
beskrivningar, som kunde tänkas ha erhållits från chefer eller politiker. 

 

Datainsamling - intervjuernas upplägg och genomförande 

Gruppintervjuerna genomfördes vid ett tillfälle med varje grupp och varade cirka en timme. 
Intervjuerna utfördes i personalrummet på respektive gruppboende, vilket inte var helt lyckat 
eftersom det knackade på dörren vid ett tillfälle och under den andra intervjun blev vi vid ett 
flertal tillfällen störda av telefonsamtal. Jag hade förberett flera frågor som bland annat 
handlade om hur många som bodde på gruppboendet, ålder och kön samt bemanningen på 
respektive boenden (Se bilaga 4). Dessa frågor valde jag att inte spela in på bandspelare, utan 
skrev ner svaren eftersom de mer handlade om sakförhållanden  
 
Under intervjun användes en temaindelad halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor 
(Se bilaga 5). Intervjuguiden ger som, Kvale (1997) beskriver, en översikt över ämnen som 
ska täckas och förslag till frågor. Jag sökte efter spontana beskrivningar från 
intervjupersonerna och försökte därför få en spontan intervjuprocedur (a.a).Frågorna ställdes 
som, Wibeck (2000) kallar ”oadresserad”, vem som helst i gruppen var fri att svara (a.a). När 
jag ville få ytterligare beskrivningar av vad som sagts ställdes uppföljningsfrågor. Emellanåt, 
särskilt vid den första intervjun, var jag mer strukturerad när jag uppfattade att 
intervjupersonerna avvek från ämnet så ställdes en ny fråga. Att de blev mer så på den ena 
intervjun berodde på att det fanns en tendens att sväva ut och avvika från ämnet (Kvale, 
1997). Dessutom talade en av intervjupersonerna mycket mer än de andra vilket, gjorde att jag 
ibland gick in och försökte få de andra intervjupersonerna att komma tilltals. Enligt Wibeck 
(2000) kan intervjuaren gå in och ”adressera en tur”, det vill säga ge ordet till en person om 
den har svårt att göra sin röst hörd. Dessa situationer uppstod inte vid den andra intervjun, 
utan den flöt mer på av sig själv. Alla i den andra gruppen kom till tals i större utsträckning, 
vilket gjorde att jag fick en mer avslappnande roll.  
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Databearbetning, analys och tolkning 

Syftet med intervjun är vad Kvale (1997) beskriver att den skulle användas till att ge ett 
allmänt intryck av intervjupersonernas åsikter, och då kan uttalande omformuleras och 
koncentreras. Vid transkriberingen av intervjuerna noterades inte upprepningar, ”hm” och 
suckar. Dock angavs längre pauser och skratt, medan kortare pauser uteslöts. Jag valde att ge 
uttalandena en mer skriftlig form genom att skriva korrekt skriftspråk. Trost (1997) menar att 
ur etisk synpunkt kan man snygga till citaten, utan att för den skull förvränga betydelsen. 
Detta på grund av att undvika att intervjupersonerna blir sårade eftersom talspråk och 
skriftspråk skiljer sig mycket åt (a.a). För att minimera risken att välja bort eller lyfta fram 
viktiga aspekter lyssnade jag på bandet flera gånger (Kvale, 1997). Den ena utskriften var 15 
sidor och den andra var 11 sidor, totalt erhölls 26 sidor transkriberad text. 
 
I samband med analysen användes Giorgis fenomenologiska analys som beskrivs av Malterud 
(1998). Giorgis beskriver fyra faser för att analysera intervjumaterialet. Den första fasen 
handlar om att bekanta sig med materialet. Intervjuerna lästes igenom för att få ett 
helhetsintryck och jag försökte då att lägga min förförståelse och teoretiska referensram åt 
sidan, för att kunna ställa mig öppen för intryck som kan förmedlas i materialet. Jag frångick 
de teman jag hade i intervjuguiden, och läste igenom materialet flera gånger för att söka efter 
återkommande teman eller nyckelord. Sedan fann jag nio återkommande teman i mitt 
material. Dessa var delaktighet i samhället, sysselsättning, mående, semester, stöd och hjälp, 
socialt nätverk, viktigt i arbetet, tvång och boendet.  
 
Andra fasen handlar om att identifiera meningsbildande enheter (a.a). En systematisk 
genomgång av data gjordes för att försöka finna meningsbärande enheter. Materialet kodades 
genom att citaten togs från sitt ursprungliga sammanhang och sorterades in tillsammans med 
liknande text under olika koder eller teman från första fasen i analysen.  
 
I analysens tredje fas ska forskaren abstrahera den kunskap som varje kodgruppering 
representerar genom att kondensera eller förtäta innehållet i de meningsbärande enheterna 
(a.a). Varje kodgrupp gicks igenom var för sig och citaten omformulerades till koncentrat, det 
vill säga textavsnittens konkreta innehåll skrevs om till ett abstrakt innehåll. När jag försökte 
finna innebörden i citaten upptäckte jag att tre av koderna mående, viktigt i arbetet och tvång 
inte hade tillräckligt täta meningsbärande enheter. Därför valde jag att ta bort koderna viktigt i 
arbetet och tvång och koden mående slogs ihop med koden stöd och hjälp.  
 
Fjärde fasen av analysen handlar om att sammanfatta innebörden i det forskaren funnit (a.a). 
Jag gick igenom varje kodgrupp för sig och sammanfattade den och försökte hitta citat som 
belyste texten. Jag upptäckte att kodgruppen semester blev lite ”tunn”, och valde därför att slå 
ihop den med kodgrupp delaktighet i samhället. De återstod nu fem kodgrupper: boendet, stöd 
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och hjälp, delaktighet i samhället, sysselsättning och socialt nätverk.  Slutligen validerades 
resultatet genom att jämföra resultatet med de ursprungliga intervjuerna (a.a).  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning hör, enligt Kvale (1997) samman med 
forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Jag har personligen skrivit ut intervjuerna 
från bandet och ensam analyserat data vilket har gjort att jag inte kunnat jämföra innehållet 
med vad någon annan forskare skulle komma fram till och så stärka eller pröva reliabiliteten. 
För att pröva reliabiliteten har jag dock lyssnat på bandinspelningen flera gånger för att vara 
säker på att jag inte missat eller missförstått något. Emellertid gavs aldrig utskrifterna till 
deltagarna i studien för en eventuell komplettering (a.a). 
 
Enligt Malterud (1998) har reliabiliteten med studiens tillförlitlighet och pålitlighet att göra. 
Pålitligheten handlar om att systematiskt ifrågasätta vad som kan introducera tillfälliga fel och 
brister, medan tillförlitligheten innebär att få samma svar vid ett senare tillfälle (a.a). 
Min egen förförståelse har med pålitligheten att göra och påverkar därför reliabiliteten, 
således har det varit viktigt att uppmärksamma hur jag som forskare påverkats av min 
förförståelse. Det faktum att jag faktiskt tidigare arbetat på gruppboenden gör det viktigt att 
jag håller isär intervjupersonernas upplevelsevärld från min egen. Jag har varit extra 
uppmärksam på vad intervjupersonerna verkligen sagt för att undvika att dra egna slutsatser 
utifrån min egen förståelse. Det finns annars en risk att studien till alltför stor del färgas av 
min erfarenhet och att den förutsättningslöshet som är viktig i intervjusituationer går förlorad. 
För att stärka reliabiliteten redogjorde jag i inledningen för min förförståelse inför det 
studerade fenomenet. Dessutom förklaras i föregående metodavsnitt hur databearbetning och 
analys gått till. Enligt Ruth (1991) är det viktigt för studiens reliabilitet att forskaren redovisar 
för hur tolkningarna gjorts. 
 
I gruppintervju med ostrukturerade frågor verkar möjligheten till att få samma svar 
obefintligt. Om en annan forskare genomför samma undersökning kan personkemin mellan 
intervjuaren och den intervjuade ha betydelse för svaren den intervjuade ger (Bjereld, 
Demker, & Hinnfors, 2002). Det är inte heller omöjligt att stämningen och hur deltagarna 
svarade under gruppintervjun berodde på vetenskapen om min tidigare yrkeserfarenhet inom 
enheten. 
 
Validiteten inom kvalitativ forskning hänger samman med om den metod som forskaren valt 
att använda, med andra ord undersöker forskaren det som avses att undersöka (Kvale, 1997). 
Validiteten är enligt, Bjereld et al. (2002) hög om forskaren verkligen mäter de hon planerat 
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att mäta (a.a). Det handlar om intervjupersonerna kan ge täta beskrivningar och detaljerade 
bilder av fenomenet, enligt Patton (1990). Förmodligen hade jag fått mycket tätare 
beskrivningar om klienter intervjuades i stället för personalen, eftersom de hade gett en mer 
detaljerad beskrivning av sin boendesituation. Jag ställer mig även frågan om jag lyckats att 
undersöka det jag avsett att mäta, eftersom intervjupersonerna inte riktigt kunnat ge de täta 
och detaljerade beskrivningarna om klienternas situation som jag hoppats på.  
 
Enligt Malterud (1998) så handlar validiteten även om att ifrågasätta metodens tillämplighet 
för studiens syfte. Jag tycker att gruppintervjun som metod undersökt det som avsett att mäta, 
men tveksamt är om alla i intervjugruppen verkligen uttryckt sin åsikt om fenomenet. Wibeck 
(2000) beskriver att det är en fara vid gruppintervjuer att deltagarna inte säger vad de tycker 
på grund av grupptryck (a.a). Det framkom olika åsikter i vissa frågor. Under den andra 
intervjun verkade intervjupersonerna i högre grad uttrycka skilda åsikter, i jämförelse med 
första intervjun. I den första intervjun var det dessutom svårt att veta om tystnaden från 
deltagarna som inte uttryckte sin åsikt tydde på att intervjupersonerna hade liknande åsikter, 
eller om de inte vågade eller ville uttrycka avvikande åsikter. Det var framför allt en person 
som talade mer än de andra vilket gjorde att ett par av intervjupersonerna inte kom till tals. 
Trost (1997) menat att en nackdel med gruppintervjuer är att de mer pratsamma och 
dominantas synpunkter kommer fram. De mer tystlåtna ställer sig lätt åt sidan. Detta kan även 
ha att göra med att de inte kände sig tillfreds med bandinspelningen och därför valde att säga 
så lite som möjligt. Det kan vara en del av förklaringen, för när bandspelaren stängdes av 
började de prata. Jag försökte förmå dem att tala, men när de sa något så var det korta svar. I 
den andra intervjun uppfattades personerna som mer öppna eftersom de uttryckte sina åsikter i 
mycket högre grad, även om den var avvikande. 
 
Generaliserbarhet är så kallad extern validitet och handlar om man kan generalisera resultaten 
(Esaiasson et. al 2003). Enligt Patton (1990) är generaliserbarheten begränsad eller inte alls 
möjlig på grund av att kvalitativ forskning arbetar med små och syftes bestämda urval. Min 
studie grundas på intervjuer från ett syftesbestämt urval och från ett mindre urval av 
intervjupersoner vilket gör att det inte går att generalisera. Malterud (1998) förklarar att det är 
orimligt att förvänta sig att forskning kan ge kunskap som gäller alla människor i alla typer av 
samtal under varje historisk förutsättning. Hon föredrar att använda begreppet 
tillämpningsmöjlighet, för att ange gränser och förutsättningar för forskningsfynd (a.a). 
Studiens resultat kan förhoppningsvis användas för att bidra till en större kunskap om 
psykiskt funktionshindrades boendesituation. Genom triangulering kan kvalitativa studiers 
design stärkas, vilket gjordes genom teoritriangulering och då användes två teorier för att få 
en djupare förståelse av fenomenet. (Patton, 1990). 
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Etiska överväganden 

Enligt Kvale (1997) innebär den etiska principen om fördelaktighet att risken att en 
undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt. Fördelarna om ny och viktig 
kunskap ska uppväga skaderisken för intervjupersonen. Från början var tanken att intervjua 
psykiskt funktionshindrade, men efter noggrant övervägande beslutade jag mig att avstå på 
grund av att frågorna kunde göra att personerna började fundera över sin livssituation, och 
kanske till och med börja må dåligt efter intervjun. Ett annat skäl är att målgruppen ”allvarligt 
psykiskt funktionshindrade” inte kan betraktas som rehabiliterade. Därför såg jag det som 
fördelaktigt att intervjua professionella, för att skaderisken för dem ansågs minimal.  
 
Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Esaiasson et al. 2003). De vill 
säga det så kallade informationskravet tillämpades genom ett brev till intervjupersonerna där 
syfte och upplägg av studien, samt förutsättningar för deltagandet presenteras. Dessutom 
informerades det om att det var frivilligt att delta och att intervjupersonen hade rätt att när 
som helt dra sig ur studien. De tilltänkta deltagare fick information om hur insamlade data 
skulle användas och presenteras. Samtyckekravet innebär att intervjupersonen alltid skall ge 
sitt samtycke till att delta.  Målet var att redovisa intervjuerna på ett sådant sätt att det inte 
gick att identifiera deltagarna i intervjun, samt klienterna genom att ta bort uppgifter som kan 
röja deras identitet detta innebär ett konfidentialitetskrav (a.a). Wibeck (2000) betonar dock 
att det är svårt att utlova fullständig anonymitet när en grupp intervjuas (a.a). Nyttjande kravet 
användes genom att informera intervjupersonerna att rapporten kommer finnas tillgänglig på 
Socialhögskolan och att de kommer att få en rapport om de så önskar (Esaiasson et al. 2003).  
 

Studiens begränsningar 

Jag valde att undersöka psykiskt funktionshindrades boendesituation ur ett utifrån perspektiv, 
det vill säga ett professionellt perspektiv. Det är personal på gruppboenden som beskriver 
psykiskt funktionshindrades boendesituation. Jag är väl medveten om att ett 
”klientperspektiv” troligen hade bidragit till en bredare förståelse för gruppens 
boendesituation. 
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6. RESULTAT 
I resultatavsnittet presenteras först området där de aktuella boendena ligger och det 
gemensamma för de båda boendena. Efter redovisas data från respektive boende. Boendena 
har fingerade namn, för att underlätta läsandet. Jag har valt att beskriva klienternas 
boendesituation detaljerat för att skapa en bild hur psykiskt funktionshindrades situation ser 
ut. Intervjudeltagarna presenteras kort under fingerade namn och ungefärlig ålder. På båda 
gruppboendena finns det tillhörande kollektivlägenheter som redovisas tillsammans med 
respektive gruppboende som de tillhör. Resultaten delas upp under teman som kom fram 
under databearbetningen det vill säga boendesituation, stöd och hjälp, daglig sysselsättning, 
delaktighet i samhället samt socialt nätverk.  
 

 Boendesituation 

Området där de undersökta gruppboendena ligger är en närförort till en storstad. Det moderna 
bostadsområdet växte fram under 1970–talet och bebyggelsen består huvudsakligen av 
hyreshus. Över tiotusen människor bor i området, som har ett mindre centrum med restaurang, 
livsmedelsaffärer och några småbutiker. Kommunikationerna i området är goda, vilket gör att 
det är lätt att ta sig till och från området. 
 
Det gemensamma för de två undersökta boendeenheterna är att personerna som bor där har 
allvarliga psykiska funktionshinder. Deras lägenheter ligger i flerfamiljshus med en 
gemensam lägenhet med tillgång till personal och möjlighet till social samvaro. Lägenheterna 
hyrs ut av kommunen, som har ett förstahandskontrakt med hyresvärden. Samtliga 
hyresgäster har individuella överenskommelser med personal om karaktären och 
omfattningen av stödet i boendet. Stödet syftar till att hjälpa de boende att leva ett normalt liv 
som möjligt och att vara delaktig i samhället. Grundregeln är att personer som vistas i 
gruppboendets lokaler inte får vara påverkade av alkohol eller andra droger. Det är inte heller 
tillåtet att uppträda aggressivt eller hotfullt. 
 
Presentation av kollektiv- och gruppboendet Gnistan 
Här arbetar intervjupersonerna Eva som är i 40-årsådern har arbetat cirka tio år på boendet; 
Mia som är runt 30 år har arbetat där ungefär i fem år; Sanna är i 30-årsåldern och har arbetat 
där tio år; Sven är i 50- årsåldern och har arbetat ungefär sju år samt Nils som också är i 50- 
årsåldern har arbetat fem år.  
 
Det särskilda boendet Gnistan består av två kollektivboenden och ett gruppboende med 
samma personal. Kollektivlägenheterna består av fyra rum och kök. Tre personer delar varje 
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lägenhet. Klienterna har var sitt rum med sjutillhållarlås, som bara är deras personliga rum. 
Sedan delar de vardagsrum och kök med de andra hyresgästerna i kollektivet.  
 
Kollektivboendet Gnistan öppnade 1993 i samband med att en psykiatrisk avdelning från 
sjukhuset flyttade ut till kommunen. Det var då tre lägenheter med tre personer i varje 
lägenhet. Personalen som arbetade där var ”handplockade” från avdelningen på sjukhuset. I 
början arbetade personal dygnet runt i kollektivlägenheterna. Personal och boenden lagade 
lunch tillsammans, och tillbringade mycket tid i lägenheterna. Kollektivboendet övergick i 
kommunalregi i samband med psykiatrireformens ikraftträdande. De flesta boende från den 
tiden har flyttat vidare till egna lägenheter eller till gruppboendet. Gruppboendet Gnistan 
öppnade 1997 med en gemensamhetslägenhet och egna lägenheter till klienterna. 
”Gruppboendet är helt präglat av psykiatrireformens intentioner” säger personalen. 
 
Gruppboendet består av åtta lägenheter som ligger utspridda i olika portuppgångar inom ett 
bostadsområde. Lägenheterna består av två rum och kök och har normalstandard. Det finns en 
så kallad gemensamhetslägenhet på tre rum och kök, dit klienterna på gruppboendet kan 
komma och ”bara vara”. Det bor alltså totalt fjorton personer på kollektivboendet och 
gruppboendet varav tolv män och två kvinnor. Den yngsta personen är i slutet på de tjugo och 
den äldsta drygt sextio år. Tre av dessa personer har bott sedan 1994 då kollektivboendet 
öppnade. Det finns tillgång till personal under kontorstid, men på söndagarna är 
gemensamhetslägenheten stängd. Det finns en kommunal nattpatrull som klienterna kan 
kontakta vid behov. Personalen på boendena består av sex heltidstjänster, fyra kvinnor och två 
män. De flesta har gått det så kallade omvårdnadsprogrammet, det vill säga en 
gymnasieutbildning eller vuxenutbildning och har tidigare erfarenhet av psykiatrin. 
 
Personalen på boendet har nycklar till hyresgästernas lägenheter, men bara i yttersta nödfall 
använder de sig av nyckel för att komma i kontakt med klienterna. Är det någon som inte vill 
öppna dörren så försöker de först kommunicera genom brevlådan eller per brev. Det finns 
inga speciella regler förenat med boendet förutom de vanliga hyresreglerna som gäller alla 
hyresgäster. För gemensamhetslokalen gäller trivselregler som innebär att alla bör ta hänsyn 
till varandra och inte hota eller slåss. Dessutom måste alla plocka undan sin kopp och alla 
hjälps åt att städa. På lördagar lagas en gemensam måltid, vilket är frivilligt att delta i. På 
kollektivboendet äter alla gemensamma måltider två gånger i veckan, men förutom det går de 
boende och personal ut och äter på restaurang en gång i veckan.  
 
Personalens kommentarer: 
Under intervjun diskuterades skillnaden mellan kollektivboendet och gruppboendet 
Kollektivboendet hade med sig ”sjukhustraditionen” ut i kommunen på så sätt att det var 
inriktat på att det skulle vara ”helt och rent” i lägenheterna. Gruppboendet är mer inriktat på 
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att skapa kontakt och relationer med klienterna, vilket handlar om att öka klienternas 
självkänsla och självständighet och underlätta deras vardagsliv. Vilket är motsatsen till 
psykiatrisk behandling, som fokuserar på symptomlindring.  
 

Alla är överens om att skillnaderna är stora idag mot när kollektivboendet och gruppboendet 
var nytt, eftersom klienterna är mycket mer ute i samhället idag. ”Det är nog mera utåtriktat 
nu kan jag tycka. Det är väl det att klienterna också har kommit ut i samhället mera nu än vad 
de var då, för när jag tänker tillbaka på den tiden så var man i lägenheterna det enda gången 
man gick ut var i stort sätt när man gick och handlade” säger Eva. 
 
Presentation av Gruppboendet Svalan 
Intervjupersonerna som arbetar på Svalan är Lisa i 50-årsåldern, Olle ungefär 40 år och Per i 
50-årsåldern och de har arbetat sedan gruppboendet startades upp 1999. Karl är i 40-årsåldern 
och har arbetat mindre än tre år.  
 
Gruppboendet Svalan öppnade hösten 1999. Det var rörigt i början, och det fanns en oro 
innan klienterna var inflyttade över hur det skulle fungera. Oron berodde på att någon av 
klienterna hade speciella behov och uppvisade många sjukdomssymptom. Det blev dock 
lugnare än vad personalen trott, men också svårare eftersom flera av klienter hade ett stort 
omsorgsbehov som krävde mycket insatser från personalen. 
 
Lägenheterna ligger i ett flerfamiljshus, men gruppboendet har tillgång till två våningsplan 
och därför ligger lägenheterna intill varandra. Det finns åtta lägenheter varav en lägenhet är 
ett kollektivboende där två personer bor tillsammans med var sitt rum och gemensamt 
vardagsrum och kök. Gruppboendets andra lägenheter är ettor och tvåor. Det bor nio klienter 
på boendet, åtta av dem är kvinnor. Det finns tillgång till personal dygnet runt. Det finns en 
”gemensamhetslägenhet” som består av tre rum och kök, där klienterna kan äta gemensam 
frukost, lunch och kvällsfika. Gemensamhetslägenheten är välutnyttjad och klienterna umgås, 
lyssnar på musik, tittar på TV, använder datorn och spelar spel.  
 
Det är åtta boendestödjare som arbetar på boendet, fem män och tre kvinnor. Majoriteten har 
någon form av vårdutbildning och tidigare erfarenhet av psykiatrin. Personalen går i nödfall in 
med nyckel till hyresgästerna efter 24 timmar om klienterna inte hörts av. Reglerna på 
boendet ska utgå från frivillighet och generositet. De har husmöte var fjortonde dag då man 
har dagordning och för protokoll. De flesta klienter brukar då delta.  
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Personalens kommentarer: 

Personalen tycker att gruppboendet Svalan i dagsläget fungerar relativt bra, eftersom klienter 
och personal känner varandra väl. Detta gör att de inte längre blir överraskade när saker 
händer på gruppboendet. Personalen beskriver att de har ”lärt sig läsa av klienterna”, vilket 
Per beskriver som ett långt äktenskap: 
 

” Ju mer bekant man är desto vanare blir man vid varandra. En man och en kvinna, 
som bott länge med varandra kan med några få ord berätta och kommunicera om 
mycket stora saker, som tidigt i deras förhållande skulle ha krävt långa 
diskussioner. Man kan läsa varandra, jag tror inte att det hänt något här på mycket 
länge, som skulle överraska oss” (Per). 

 
Det finns en gemenskap i boendet, som är mycket värdefull för klienterna. I ”gemensamhets- 
lägenheten” träffas alla för att umgås och de flesta klienter utnyttjar den på ett bra sätt, även 
om några inte är lika delaktiga i gemenskapen. Personalen tror att de beror på att en av 
klienterna är relativt nyinflyttade och inte riktigt har ”bott in” sig och den andra personen är 
lite av en ensamvarg.  
 
Karl tycker att tanken med att medicinskt färdigbehandlade patienter ska ha ett självständigt 
boende är mycket god, men för att kunna skapa bättre förutsättningar, för att klienterna ska 
klara det krävs ett bättre samarbete mellan kommun och landsting. Han anser dock att det 
fungerar relativt bra för klienterna på boendet, men att samarbetet mellan kommun och 
landsting behöver förbättras. Lisa tycket att målet med boendet är att klienterna ska få ett så 
bra liv som möjligt med de tillgångar och svårigheter som de faktiskt har. 

 

Stöd och hjälp 

Gruppboendet Gnistan 
Under intervjun diskuteras skillnaden mellan hjälp och stöd. En av intervjupersonerna 
utrycker att hjälp är när personal uträttar saker åt klienten och stöd är när personal och klient 
uträttar saker tillsammans, eller kanske till och med att den anställde bara står bredvid och ser 
på Det tar längre tid när man gör saker tillsammans än vad det skulle göra annars, men alla 
var överens om att det var viktigt att inte ta över. Eller som Sven uttrycker det: ”Det är därför 
det kan ta så lång tid vissa grejer, eftersom man ska göra det tillsammans, eller vara ett stöd 
medan klienten kanske gör det själv i bästa fall”. Stödet och hjälpen till klienterna består av 
att städa, handla och laga mat tillsammans. Flera klienter behöver också hjälp och stöd i 
hantering av sin ekonomi. Stödet kan även handla om att ”pusha på” klienten, för att denne 
ska komma för sig saker. 
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Gruppboendet Svalan 
På gruppboendet Svalan hjälper personalen klienterna med städning, delar ut mediciner, ger 
stöd i form av att umgås. Den stora delen av arbetet går ut på att finnas tillhands för någon 
klient som bara behöver någon att tala med eller få hjälp med något. Personalen uttrycker att 
stödet och hjälpen kan ges på olika sätt, för inte sällan finns det ett motstånd hos klienten att 
till exempel städa sin lägenhet. När de tillsammans bestämt en tid så blir det ofta inte av, 
eftersom klienten mår för dåligt eller inte säger sig orkar och det gör att det ofta kan bli 
väldigt rörigt i lägenheterna. Det är svårt att skjuta upp städningen, för då är risken att det blir 
samma sak veckan därpå, så småningom blir det kaos i lägenheten. En av intervjupersonerna 
uttrycker att han ibland måste ”handla” eller ”deala” med klienterna. Diskussionen var detta 
”dealande” kommer ifrån och varför klienterna gör så. Någon menar att det beror på att 
klienterna vistats på olika institutioner och inom slutenvården under längre tider och där har 
lärt sig att göra så. Det kanske inte är det rätta sättet att använda sig av, men det kan vara svårt 
att förändra sådana beteenden från en dag till en annan. Under tiden kan personalen beakta 
och använda sig av ”dealande” för att klienterna ska få det rent och snyggt i lägenheten.  
 

”Det kanske är så att våra klienter är vana vid det, för dom kommer ju från olika 
institutioner och har levt inom den världen, sjukhusvården eller institution hela 
tiden. Och det är de dom kan och det måste vi beakta och använda oss av. Vi kanske 
inte kan förvandla, eller förändra dom från dag till natt, det går inte men på något 
sätt måste man kommunicera det måste fungera på något sätt, och det kanske är 
receptet, men jag säger inte att det är rätt. Man kan använda sig av det till att börja 
med, för du kan inte heller säga att det är okej du orkar inte idag, men kanske nästa 
vecka, eller nästa vecka och den tredje veckan ser lägenheten hemsk ut. Därför tror 
jag mer på att ”deala”, och ofta hör man efteråt att klienten är nöjd” (Karl).  

 
Personalen uttrycker olika strategier för att det inte ska bli alltför rörigt i klienternas 
lägenheter. Att ”deala” var alltså en strategi som personalen använder sig av. Lisa har lärt sig 
att man kan gå in med ”händerna på ryggen” till klienten, men hon säger att det inte fungerar 
speciellt bra på det här gruppboendet. När det uppstår situationer då det blir alltför rörigt i 
lägenheten är det lätt att gå i fällan och göra hela arbetet själv, menar Per:: ”Det finns fällor, 
för om en klient väljer att bara ligga, så kommer vi till slut och rensar allt. Vi har haft såna 
klienter”. 
 
Karl tycker att det är viktigt att personalen inte gör hela arbetet själv, utan tillsammans med 
klienten. Han anser att hela idén med boendet är ”hjälp till självhjälp”, för att klienten ska 
kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Karl menar att en förutsättning för att kunna 
förändra klienternas situation är att personalgruppen arbetar på samma sätt. Faran är annars att 
klienten lägger märke till vad det kan få personalen att göra, men enligt Per så får de oftast 
som de vill redan idag. 
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” Man måste vara eniga i gruppen oavsett vem det är som går in till klienten och 
göra på samma sätt, för att kunna förändra. Det blir problem annars för dom har 
varit med så länge och är känsliga och lägger snabbt märke till hur personalen är, 
och vad dom kan få. Det blir svårare då, för de viktiga är har man kommit överens 
om en sak så gör man så, och vill man förändra så pratar man med gruppen om hur 
man ska göra för att få det att fungera” (Karl).  
 

Daglig sysselsättning 

Gruppboendet Gnistan 
På frågan om vad klienterna har för sysselsättning disskutteras vad som egentligen är 
sysselsättning. För somliga klienter är det tillräcklig sysselsättning att sköta sitt hem. Det 
finns olika sorters kommunal sysselsättning för dem som önskar och Sven skiljer mellan ”låg 
tröskelsysselsättning”, som handlar om att umgås och göra lite lättare aktiviteter, och en mer 
arbetsliknande sysselsättning, som är mer strukturerad och kräver mer från klienten, till 
exempel att besöka kamratföreningen på fasta uppgjorda tider.  
 
Personalen berättar att det på boendet finns en klient som arbetar halvtid och en som studerar 
en dag i veckan. Dessutom finns några klienter som regelbundet besöker kommunens 
sysselsättning. Hälften av klienterna har ingen sysselsättning och gör inte så mycket mer än 
försöker få sitt dagliga liv att fungera. Samtidigt konstateras att dessa personer har fullt upp 
att få sin vardag att fungera med allt vad de innebär, vilket ibland kan kollidera med anhörigas 
ambitioner: 
 

”För en del är det jämt skägg att sköta en lägenhet, bara det räcker. Det finns vissa 
anhöriga, som är väldigt angelägna att deras nära ska ha sysselsättning. Och vi som 
är närmast dom hela tiden tycker det är bra om vi får iväg dom och handla och 
städa en gång i veckan och sköta sin tvätt. Ska dom då ha sysselsättning på det så 
blir det kanske för mycket, det räcker med en dag kanske, tycker vi. Fast anhöriga 
vill att det ska vara oftare” (Eva). 

 
Sven tycker att personalen har ett ansvar att få klienterna mer sysselsatta, så att de inte bara 
går runt och är sysslolösa. Det kan också ses som en möjlighet för klienterna att gå vidare i 
livet, må bättre och känna större tillfredställelse. Svårigheten är att avgöra med vilken rätt 
personal har att avgöra vad som är bra för den enskilda klienten. Det går dock att prova med 
att presentera förslaget med lite entusiasm för att se om klienterna visar intresse, men det är 
en lång process förklarar han. 
 
Helgerna tillbringar de flesta klienter hemma, men på lördagarna försöker personalen få 
klienterna att komma till ”gemensamhetslokalen” för att laga mat och äta tillsammans.  
Söndagarna är en vilodag, eftersom gruppboendet då är stängt.  
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Gruppboende Svalan 
Personalen berättar att en av klienterna studerar två gånger i veckan. Ingen arbetar, även om 
det finns en klient som har uttryckt att hon skulle vilja det. Några av klienterna besöker en 
sysselsättningsverksamhet, men de flesta stannar hemma på dagtid. Karl tror att klienterna 
sover, vilar, tittar på TV eller bara tittar ut genom fönstret, men trots det uppfattas de som 
nöjda. 
 

Några uttrycker att ”gemensamhetslägenheten” har en viktig funktion för klienterna, även om 
det egentligen inte kan ses som en direkt sysselsättning att vistas där. Flera i personalen 
önskar att klienterna skulle komma igång med någon sysselsättning, samtidigt tycker de att 
klienterna verkar nöjda med att vara i ”gemensamhetslokalen”. Det finns dock en frustration 
hos personalen emellanåt, eftersom de vill att klienterna skall komma ut mer. Den önskan 
finns kanske inte alltid hos klienterna, som verkar nöjda ändå. Karl menar att gruppboendet 
bygger på frivillighet och klienterna inte ska bli tvingade till saker de inte vill.   

 

Delaktighet i samhället 

Gruppboendet Gnistan 
Personalen är eniga om att klienterna är mer ute i samhället idag jämförelse med när 
kollektivboendet öppnade, eftersom de var mest i sina lägenheter. Skillnaden är även att 
utbudet av olika gruppboenden ökat och blivit större för målgruppen, och då har klienterna i 
större utsträckning kunnat få det boende de har förutsättning att klara av. Tidigare bodde 
klienter på Gnistan som inte riktigt hade förutsättning att klara av att bo där, utan istället 
behövde personal dygnet runt.  
 
För att få klienterna mer delaktiga i samhället går personal tillsammans med klienterna ut 
bland folk, går på restaurang och åker kommunalt. Personalen uttrycker att en viktig uppgift 
för henne är att få samhället att acceptera psykiskt funktionshindrade som ”fullvärdiga 
medborgare”, vilket i praktiken kan vara svårt. Eva berättar om när de var på semester och 
skulle besöka en restaurang fick de erfara att de inte var önskade som gäster:  
 

” Då blir jag förbannat när dom rynkade på näsan när vi skulle gå restaurang i 
somras, när hon (servitrisen) bara tittade förbi oss och tog nästa kund bakom oss. 
Då blev jag jätteförbannad och sa du vill inte att vi kommer in här! Jo visst, sa hon 
då. För då hade en av klienterna sagt lite… vet inte vad, men då blev jag 
jätteförbannad” (Eva). 
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Sven tror att i valet av restaurang är det viktigast att man känner sig accepterad som kund och 
får vara ifred. Han anser att personal är skyldig att se till att klienterna inte utsätts för 
svårigheter som kan uppstå på en fin restaurang. Här följer hans resonemang: 
 

”Där har man som personal ett ansvar att inte utsätta dom för den värsta 
exponeringen som kan innebära att man stigmatiserar istället. Det är ju jävligt svårt 
att smälta in i sociala sammanhang, gå på fina restauranger, för är det någon som 
faller ur ramen och börjar anklaga sin omgivning att de stirrar för mycket. Det har 
hänt, men i mindre grupp har man kunnat hantera det. I sämsta fall blir man osams 
med varandra. Så det viktigast är att dom trivs i den miljön, och känner sig 
välkomna och känner att det är avkopplande. Sen om det är oxfilé eller en pastarätt 
tror jag ibland inte är det avgörande, utan att kliva in på en restaurang och känna 
sig bekväm i den situationen och det samanhanget och känna att man blir bra 
bemött, och kan koppla av. Att bli accepterade som kunder” (Sven). 

 
Det kan ibland vara en nackdel att vara en grupp som besöker en restaurang. Personalen 
försöker i stället arbeta med individen, och undvika grupp som klienterna ofta under sina 
tidigare vistelser på institutioner har erfarenhet av Det fungerar oftast bättre som social 
träning om man är färre personer. Det krävs mer personal, men det är så de egentligen vill ha 
det. 

 

”Ja ibland kan jag tycka att det blir bättre, som socialträning att man är lite mer 
diskret och att de annars kan bli problem för det är inte alla som klarar av det 
trycket, utan faller ur ramen. Men det är både och jag vill inte ge något generellt 
svar på det, utan ibland kan man köra både och, men jag tror att vi skulle föredra 
att man är färre. /…/ Ja, men visst det händer ibland att man är i grupp, men det är 
ju individen vi jobbar med, och i grupp har de ju varit så mycket, så det försöker vi 
undvika. Det är viktigare att de får välja själva till exempel om de vill gå på bio så 
är det inte naturligt att man frågar resten av gänget utan då frågar man det 
personen vill du att vi går ensamma eller vill du att någon annan följer med? Det 
kräver ju mera personal när man gör så, men det är så vi jobbar, det har vi gjort 
hela tiden och det ska vi fortsätta med” (Sven). 

 
Ett fåtal av klienterna brukar åka iväg på semester några veckor varje år. Personalen brukar 
varje sommar ordna en gruppresa som finansieras med fondmedel. Det är olika från år till år 
hur många som följer med och vart man åker. Det borde även finnas möjlighet att göra mera 
individuella resor med klinterna, men hittills har det inte blivit så eftersom behovet ännu inte 
uppstått. 
 
Gruppboendet Svalan 
Flertalet av klienterna går själva ut och handlar. En av klienterna är väldigt rörlig och åker 
ofta iväg på utflykter själv. Flera av klienterna är aktiva i kyrkan och några åker iväg 
kommunalt och besöker vänner. Personalen önskar dock att klienterna vore mera aktiva och 
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skulle gärna vilja åka iväg med klienter på till exempel bio- eller restaurangbesök. 
Svårigheterna är att aktiviteterna måste planeras i förväg, och när dagen kommer så kanske 
klienten inte orkar eller har lust. Det skulle vara lättare om det gick att vara mera spontan. 
Olle förklarar att personalen många gånger ordnar aktiviteter som inte blir av på grund av att 
klienterna inte vill eller orkar. Han säger att man ger upp för stunden, men fortsätter sedan att 
erbjuda aktiviteter även om de ibland inte riktigt tror att det kommer att gå eller bli av. 
En av intervjupersonerna berättar att klienterna inte har någon riktig semester. Det finns ett 
fåtal av klienterna som åker iväg till anhöriga och kan ses som en liten semester på några 
dagar. Personalen på gruppboendet brukar varje år ordna en kortare eller längre utflykt som 
finansieras av fondmedel. Orsaken till att fler av klienterna inte kommer iväg på semester kan 
handla om att de inte kommer på idén eller inte orkar på grund av sjukdoms symptom. 

 

Socialt nätverk 

Gruppboendet Gnistan 
En del av klienterna umgås med sin familj och vänner. En av klienterna har en vän som han 
umgås med hela dagarna och han kommer bara hem för att sova. Sedan finns de klienter som 
inte har speciellt stort umgänge, utan mest håller sig för sig själva. Sven tror att klienterna 
måste försonas eller förlika sig med sig själva och sin situation, för att kunna få ett utbyte av 
att umgås med vänner. Detta kan vara svårt om man inte trivs med sig själv eller känner att 
man inte duger. Eva menar att det inte är så lätt att försonas när livet ser ut som de gör, 
särskilt för de klienter som längtar efter familj och barn. Sven menar att förutsättningen för att 
klienterna ska få ut något positivt av ett umgänge är att de känner en grundtrygghet. Risken är 
annars att klienterna känner att de måste vara till lags till sin omgivning, känner sig spända 
och malplacerade. Han menar vidare att det är viktigt att de lär sig hantera sin ensamhet och 
detta arbete måste ske parallellt.  
 
Gruppboendet Svalan 
Karl berättar att några av klienterna har umgänge utanför gruppboendet, alltså väninnor som 
de hälsar på regelbundet. Ett fåtal har kontakt med anhöriga, andra tycks inte ha något nätverk 
utanför boendet. Det finns en klient som upplevs som mycket isolerad och ensam, men 
personalen tolkar det som att hon trivs med att vara ensam. Kvinnan söker dock kontakt med 
personalen när hon vill, och kommer ibland förbi och fikar och går på husmöten. Lisa berättar 
att kvinnan tidigare upplevt det som svårt när de är många runt bordet, men att personalen har 
möblerat om så att ingen ska behöva sitta så trångt längre. Kvinnan har anhöriga, som hon 
träffar emellanåt, men hon upplevs som lite av en ensamvarg. Per har börjat acceptera 
situationen, eftersom han menar att om personalen börjar dra henne ur lägenheten kommer 
hon bara att må dåligt över det. Hon vet att personalen finns här om hon behöver dem. Det är 
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en trygghet och en avgörande orsak till att hon faktiskt bor här. Orsakerna till att några 
klienter inte umgås mer med sina anhöriga kan bero på att deras psykiska sjukdom har orsakat 
mycket lidande för anhöriga vilket gör att de inte riktigt orkar med att träffas. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att klienterna lever på ett boende tillsamman med 
andra psykiskt funktionshindrade i en ”hemlikmiljö” och har tillgång till stöd och hjälp vid 
behov. Det finns få regler och krav som är förbundna med de särskilda boendena och detta 
gör att klienterna är självbestämmande. Trots att lägenheterna är placerade i ett 
bostadsområde verkar gemenskapen till störst del bestå av andra klienter på gruppboendet och 
med personalen. Det finns klienter som deltar i dagligsysselsättning medan andra har fullt upp 
med att sköra sitt dagliga liv. Det sociala nätverket består till stor del av gemenskapen på 
boendet även om ett fåtal av klienterna har ett umgänge utanför boendet. Färre än hälften av 
klienterna deltar i någon daglig sysselsättning. Deltagandet i samhällets gemenskap består 
främst av att klienterna går ut och handlar, besöker restauranger och åker kommunalt. Det 
framgår dock att psykiskt funktionshindrade inte riktigt i accepterade i samhället. De sociala 
kontakterna är få många få, men det finns en gemenskap på boendet där det finns möjlighet 
att umgås med personal och andra boenden.  
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 7. ANALYS 
Jag har valt att analysera resultatet efter olika teman, med andra ord stöd och hjälp, 
sysselsättning, delaktighet i samhället, socialtnätverk och boendesituation. Jag ska försöka 
förstå vad personalen på gruppboendena uttrycker om de psykiskt funktionshindrade 
boendesituation. Analysen blir ur ett professionellt perspektiv och utgångspunkten kommer 
att vara klienterna som grupp inte som enskilda individer. Jag kommer att använda mig av de 
teoretiska perspektiv som jag redogjort för det vill säga handlingsteorin och stämplingsteorin.  

 

Stöd och hjälp 

Personalen på gruppboendet berättar att klienterna bland annat får personligt stöd och hjälp att 
städa, handla, laga mat och ta mediciner. Personalen betonar vikten att stödet och hjälpen är 
utformad så att klienterna själva är delaktiga i göromålen. Det framgår dock att det kan vara 
svårt att få klienterna engagerade i städning av sin egen lägenhet, men personalen har olika 
strategier för att försöka få det att fungera.  
 
Berglind (1995) menar att i en professionell relation har personalen större makt än klienten 
även om klinten har en viss makt då hon/han kan belöna eller sätta sig på tvären. Klienten 
väljer oftast att följa personalens förslag, men kan då markera sitt underläge och sin 
hjälplöshet. Personalen på gruppboendena vill utveckla klienternas resurser genom att få dem 
delaktiga i städningen av lägenheten, men det uppstår svårigheter när klienten tar på sig rollen 
som den svage som inte orkar. Efter några veckor blir det rörigt i lägenheten och ibland 
händer det att personalen tar på sig rollen som den ”duktige fixaren”, som går in och städar 
lägenheten, eller som Per uttrycker ”det finns fällor alltså, om en klient väljer att bara ligga så 
kommer vi till slut och rensar allt”. Detta gör att klienten aldrig får chansen att utveckla sina 
resurser, vilket inte gagnar henne/honom på sikt om målet är självständighet. Berglind kallar 
det inlärd hjälplöshet och förklarar att det säkerligen kommer från tidigare förtryck. En av 
intervjupersonerna uttrycker något som kan liknas vid vad Berglind beskriver då han säger att 
efter några veckor på sjukhus kan en person mista sin handlingsförmåga. Det tar tid och är ett 
hårt arbete att få tillbaka sin förmåga igen, annars är risken, menar han, att det blir en vana. 
Berglind menar att om klienten känner att hon kan påverka och ha kontroll över situationen 
drabbas inte lika hårt av inlärd hjälplöshet.  
 
Enligt personalens beskrivningar verkar några klienter påverka sin situation genom att ”deala” 
och på så sätt delvis få makt och bestämma över sina handlingar. Det är även så att några 
klienter väljer att inte göra det som personalen vill att de ska göra. De individuella 
överenskommelserna som klienterna har gjort med personalen om hur stödet och hjälpen ska 
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se ut borde bidra till att klinterna faktiskt kan påverka sin situation om de har förmågan och 
styrkan till det vill säga. 

 

Daglig sysselsättning 

Av personalens berättelser framgår att det finns ett visst deltagande i kommunens 
sysselsättning. Men det finns även klienter som har fullt upp med att få sin vardag att fungera 
och därför inte orkar delta i någon sysselsättning. En av klienterna arbetar och två studerar 
några timmar i veckan. Personalen vill och försöker få klienterna att komma iväg till någon 
sysselsättning, eftersom de utgår från att klienterna då ska må bättre och känna sig mer 
tillfreds med sina liv. 
 
Här används Berglinds (1995) flödesschema som utgångspunkt för en handlingsanalys för att 
få en djupare förståelse över klienternas situation (Se bilaga 4). Enligt personalen har över 
hälften av klienterna ingen sysselsättning utanför gruppboendet och några av klienterna 
verkar nöjda med att vara hemma eller tillbringa dagarna i gruppboendets 
gemensamhetslägenhet. Detta skulle kunna tolkas som om klienterna inte vill ändra sin 
situation kanske för att de är nöjda med nuvarande situation eller för att handlingsalternativen 
inte passar eller att det finns hinder för handlandet. 
 
Personalen uttrycker att klienterna inte ska bli tvingade att göra något mot sin vilja, utan att 
klienterna själv ska bestämma vad de vill göra. Detta betyder att klienterna inte behöver ändra 
sin situation och enligt flödesschemat tyder det på att klienten befinner sig i en stabil 
situation. 
 
Personalen visar att det finns hinder för några klienter att besöka den dagliga verksamhet för 
kommunalsysselsättning. Det handlar då om klienter som vill ändra sin situation, men inte 
kan på grund av något hinder. De hindren som framgår från personalens beskrivningar 
handlar om att en del av klienterna inte hinner eller orkar med någon sysselsättning eftersom 
de har fullt upp med att sköta sitt hem och sin vardag. Det finns även klienter som har svårt att 
vistas i grupp på grund av sin psykiska sjukdom. Personalen beskriver att det även kan handla 
om att klienten undviker att inrätta sig i någon sysselsättning helt enkelt, för att slippa att bli 
kontrollerad. De yttre hindren kan vara organisatoriska, som att det inte finns någon 
sysselsättning som passar klienten. Hindret kan även vara en person i klientens omgivning 
som hon inte tycker om eller är rädd för som gör att denne undviker kommunens 
sysselsättning. Det kan även vara så att individen inte vill ändra sin situation, utan känner att 
hon är utsatt för påtryckningar från omgivningen och kan då reagera aggressivt mot sig själv 
eller andra. 
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Delaktighet i samhället 

Klienterna har enligt intervjupersonerna blivit mer delaktiga i samhället. De är mera ute i 
samhället handlar, åker kommunalt och besöker restauranger. Det framgår emellertid att 
psykiskt funktionshindrade inte riktigt är accepterade ute i samhället. Personalen har en 
ambition att klienterna ska vara mer aktiva ute i samhället genom att till exempel besöka bio 
och restauranger. De försöker ordna aktiviteter, men det verkar som om klienterna inte är lika 
entusiastiska, eftersom de ofta inte har ork eller lust. Ett fåtal av klienterna på gruppboendena 
kommer iväg på semester på egen hand. Personalen ordnar dessutom varje år en resa eller 
längre utflykt som finansieras av fondmedel.  
 
Enligt handlingsteorin har det professionella handlandet en intention och handlandet måste i 
sin tur stå i överenskommelse med rådande mål och etiska principer, för att de ska anses 
berättigat (Berglind, 1995). Personalen på gruppboendet uttrycker att det finns en intention att 
klienterna ska bli mer delaktiga i samhället och därför försöker de ordna olika aktiviteter. 
Personalen uttrycker mål som handlar om att klienterna ska få ett så bra liv som möjligt och 
att psykiskt funktionshindrade ska accepteras i samhället. Dessa måste anses stå i 
överenskommelse med psykiatrireformens rådande mål. Var det gäller den etiska principen så 
överstämmer handlingen med godhetsprincipen vars syfte är att handlingen ska göra gott, men 
den innebär även en plikt om att inte orsaka lidande eller skada. En anställd tycker att 
personalen har ett ansvar gentemot klienterna att se till att de inte utsätts för den exponeringen 
det kan innebära att gå på en fin restaurang där man inte riktigt passar in. Syftet med den 
handlingen stämmer väl in på godhetsprincipens plikt att göra gott, men också plikten att inte 
orsaka lidande i och med att personalen försöker undvika att klienterna känner sig 
stigmatiserade. 
 
Enligt stämplingsteorin har avvikaren ett stigma, en avvikelse som handlar om en fysisk 
defekt eller egenskaper eller personlighetsdrag som inte faller inom ramen för den socialgrupp 
personen befinner sig i (Goffman, 1972). Vid restaurangbesöket, som Eva berättade om, var 
det någon av klienterna som betedde sig på ett sätt som inte passade sig där, och bröt mot de 
sociala spelreglerna. Vilket förde med sig att restaurang personalen nonchalerade dem och tog 
en annan kund. Payne (2002) menar att en person som fått etiketten avvikare sannolikt 
kommer att försöka leva upp till de sociala förväntningarna och bete sig ännu mera avvikande 
i framtiden. Detta kommer i sin tur att utlösa en starkare stämplingsprocess. Det skulle kunna 
vara en förklaring till klientens avvikande beteende att hon lever upp till de sociala 
förväntningar som hennes stämpling innebär. Vilket leder till som Payne beskriver att 
stämplingsprocessen blir ännu starkare.   
 
Goffman (1973) menar att det som är ett stigma i en socialgrupp inte behöver vara det i en 
annan, och förmodligen är det så att desto mer en individ förenar sig med ”normala personer” 
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ju mindre stigmatiserad kommer hon att känna sig. Detta stärker personalens resonemang om 
att arbeta mera individcentrerat och att undvika grupper. Om klienten går ut med personalen 
och umgås mer med ”normala personer” skulle denne troligen känna sig mindre stigmatiserad 
och antagligen bete sig på ett mindre avvikande sätt. Dessutom är det troligen så att det är 
lättare att ”smälta” in om de inte är en hel grupp som kommer in på en restaurang.  

 

Socialt nätverk 
Personalen på de två gruppboendena beskriver att klienterna umgås med sina vänner och sin 
familj i olika utsträckning, men de flesta verkar vara mycket ensamma. Personalen har olika 
tankar om orsaken till att klienterna är ensamma. Det handlar om att klienternas inte har 
utbyte av att umgås med andra människor när det inte mår bra. Det finns även tankar om att 
klienternas anhöriga inte förmår att umgås med dem, så därför blir kontakten sporadisk. 
 
För att försöka förstå klienternas situation används igen Berglinds (1995) flödesschema. 
Enligt personalen är flera av klienterna mycket ensamma. Det finns klienter som längtar efter 
familj och barn, vilket kan uppfattas som om klienten vill ändra sin situation, men personalen 
beskriver hinder för klienterna i umgänget med andra. De hinder som personalen beskriver är 
inre hinder som handlar om att klienten inte trivs med sig själv och känner att hon inte riktigt 
duger. Personalen arbetar delvis med att överbygga detta hinder genom att arbeta med att 
stärka klinternas självkänsla och samtidigt försöka bygga upp en grundtrygghet för klienterna. 
 
Det går delvis att förstå klinternas ensamhet utifrån stämplingsteorin för, enligt Goffman 
(1972) kan anhöriga och vänner till den stigmatiserade också drabbas av en viss 
stigmatisering. Detta kan göra att anhöriga och vänner undviker eller till och med avbryter 
kontakten med den stigmatiserade. Det kan till och med bli så att den anhörigas vänner blir 
stigmatiserade i tredje hand. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför några av 
klienterna på de aktuella boendena är ensamma. Personalen beskriver dessutom att de 
upplever att anhöriga drar sig undan regelbunden kontakt. Det kan även handla om att 
klienterna själva känner sig stigmatiserade och därför håller sig undan umgänge för att slippa 
känna sig utanför. 
 

Helhetsanalys 

Det framgår av resultatet att de psykiskt funktionshindrade på de undersökta boendena inte 
har speciellt aktivt liv, utan tillbringar mycket tid hemma och i ”gemensamhetslägenheten”. 
Vad som hindrar dem till ett mer aktivt liv med dagligsysselsättning och mer delaktighet i 
samhället kan delvis förklaras utifrån handlingsteorin och stämplingsteorin. 
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Det finns troligen flera klienter som har drabbats av vad Berglind (1995) kallar inlärd 
hjälplöshet. Den inlärda hjälplösheten kommer säkerligen från tidigare institutionsplaceringar 
och har lett till passivitet, vilket kan vara en förklaring till att klienterna inte är mer aktiva. 
Flera av klienterna har ingen dagligsysselsättning och ett litet umgänge. Å andra sidan så 
finns det några klienter som är mera aktiva vilket kan förstås utifrån att de inte lika hårt har 
drabbads av inlärd hjälplöshet. De finns även klienter som kan anses vara stämplade, eftersom 
det faktiskt fortfarande finns fördomar och okunskap gentemot psykisksjukdom. Medparten 
av klienterna har inget arbete utan är hänvisade till kommunens dagliga sysselsättning. Visst 
kan det förstås utifrån att de faktiskt inte kan arbeta på grund av sin psykiska sjukdom, men 
det skulle även kunna vara så att arbetsgivaren inte vill anställa personer med psykiskt 
funktionshinder. En del försöker antagligen dra sig undan stämplingen och upplever att i 
”gemensamhetslägenheten” kan han/hon dra sig tillbaka och känna sig obesvärad och 
”normal”. Den inlärda hjälplösheten och stigmatiseringen kanske kan vara en del av 
förklaringarna till klienternas situation.  
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Resultat relaterade till tidigare forskning 

Jag kommer här att jämföra mina resultat med tidigare forskning som jag redogjort för i 
kapitel 4. 
 
Studiens resultat tyder på att psykiskt funktionshindrade lever i ”hemlika” miljöer och har 
tillgång till stöd och hjälp vid behov. Tidemalm (2002) beskriver även han en ”hemmiljö” 
som inte skiljer sig nämnvärt från att bo i egen lägenhet. Tillsynes är klienterna i min studie i 
hög grad självbestämmande med få regler och krav förenat med boendet. Tidemalm däremot 
beskriver att boendet är förenat med regler och rutiner som är lika för alla, vilket kan göra att 
självständighet och självbestämmande blir begränsat. Socialstyrelsen (1998:4) redogör också 
för att stöd och hjälp är förenade med vissa krav och menar att regler kan ses som ett sätt att 
hjälpa klienten med svårigheter i sin vardag även om de utgör en gräns mellan de liv 
klienterna lever och de liv som de flesta andra lever. Mina resultat visar på att en del av 
klienterna har svårigheter i sin vardag tillexempel med städning men det finns inga regler för 
hur ofta eller när någon klient ska städa. Detta gör att det ibland kan bli väldigt rörigt i deras 
lägenheter men samtidigt gör det klinterna mer självbestämmande.   
 
Bülow (2004) visar att individerna blivit mer delaktiga i samhället och i större utsträckning 
deltar i det sociala livet. Schön (1999) däremot menar att personerna har få sociala kontakter 
och att deltagandet i samhället inte ökat nämnvärt sedan vistelsen inom den slutna vården. 
Emellertid menar hon att personerna börjat utföra praktiska vardagsgöromål såsom handling, 
gå på banken och åka kommunal. I likhet med Schöns resultat framgår av mina resultat att 
klienterna är mer ute i samhället genom att gå på restaurang och åka kommunalt, och att 
klienterna har få sociala kontakter. Jag tycker inte att mina resultat direkt visar på att 
klienterna i någon större utsträckning deltar i det sociala livet. 
 
Socialstyrelsen (2002) menar att normaliserat boende leder till en viss fysisk integrering, men 
de sociala kontakterna består främst av anhöriga, personal och av andra personer med 
psykiska funktionshinder. Mina resultat visar på att flera av klienterna vistas mycket i 
”gemensamhetslägenheten” och där finns personal och andra klienter vilket tyder på att de 
umgås med personal och andra psykiskt funktionshindrade i relativt mycket.  
 
Socialstyrelsens (2002) visar att drygt hälften av personerna deltar i någon sysselsättning, 
vilket stämmer ganska väl in på mina resultat som visar att något färre än hälften av klienterna 
deltar i någon dagligsysselsättning. Schön (1999) menar att ett liv med arbete och ett aktivt 
deltagande i samhället är för många oåtkomligt vilket min studie också visar. Det är bara en 
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av klienterna som arbetar och två som studerar ett par gånger i veckan. Det är även ett fåtal av 
klienterna som är aktiva i samhället i någon större utsträckning. 
 

Resultaten relaterade till frågeställningar 

Uppsatsens syfte har varit att få en fördjupad kunskap och förståelse för psykiskt 
funktionshindrades boendesituation. Syftet var även att belysa deras boendesituation utifrån 
psykiatrireformens intentioner om normalisering och integrering.  
 
Klienterna bor och lever i ett särskilt boende tillsammans med andra psykiskt 
funktionshindrade. Lägenheterna ligger ”insprängda” i ett vanligt bostadsområde, vilket gör 
att de bor tillsammans med andra i området. Detta kan tyda på en viss integrering. Klienterna 
på gruppboendena har varsin lägenhet som är deras egen och har normalbostadsstandard. De 
har även tillgång till en ”gemensamhetslägenhet” och hjälp och stöd från personal vid behov. 
Klienterna som bor på kollektivboendet har var sitt rum, men delar kök och vardagsrum med 
andra på kollektivboendet och det har också tillgång till hjälp och stöd. Detta visar på att 
klienterna på gruppboendet lever under ”hemlika” former det vill säga boende som liknar ett 
normalt hem. Emellertid kan jag tycka att klienterna på kollektivboendena inte riktigt kan 
anses bo under ”hemlika former” utan är mer en vad Socialstyrelsen kallar ”mellanform” det 
vill säga inte riktigt ”hemlikt” och inte heller ”institutionslikt” utan något där emellan.  
 
Boendeformerna kan inte riktigt anses som ett självständigt boende, å andra sidan är det 
personalen som gör det möjligt för klienterna att bo i denna ”hemlika” miljö, vilket annars 
inte hade varit möjligt på grund av klienternas omfattande behov av stöd och hjälp. Det finns 
inga påtvingade regler eller grupprutiner på boendena, vilket är positivt utifrån 
normaliseringen, å andra sidan kan regler och rutiner bidra till att hjälpa klienterna att få 
struktur på sin vardag.  
 
I avseenden meningsfull sysselsättning och fritid finns det klienterna som säkerligen anser sig 
ha det, eftersom det måste vara klienten själv som bestämmer vad som är meningsfullt. Det 
framgår av resultaten att det inte är givet att sysselsättning för boendets klienter behöver vara 
en kommunal daglig sysselsättning, utan för några kan det vara full sysselsättning att få sitt 
dagliga liv att fungera. Psykiatrireformens intentioner om meningsfull sysselsättning för 
målgruppen åsyftade troligen på något mer än så. En meningsfull fritid skulle kunna vara det 
som en del av klinterna gör, det vill säga umgås med vänner, besöka kyrkan och gå på 
restaurang. Klinternas sociala relationer och delaktighet i samhället är begränsat och kan 
uppfattas som på gränsen till social isolering. Social integration handlar om 
funktionshindrades förhållande till omgivningen vilket framgår av resultatet att de finns en del 
negativa attityder i samhället gentemot psykiskt funktionshindrade. Det är vissa klienter vars 
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umgänge tycks bestå av personal på boendet vilket i och för sig kan vara en meningsfull 
relation, men kanske inte en sådan relation som integreringen syftar till. Många har inte 
avgränsningen mellan sysselsättning och fritid, utan tillbringar stora delen av dygnet hemma 
eller i ”gemensamhetslägenheten”. De flesta av klienterna kommer inte iväg på någon 
semester på egenhand, utan det är personalen som ordnar en resa varje sommar.  
 
Sammanfattningsvis visar studien på att klienterna inte har tillgång till de sedvanliga 
vardagsmönster och livsvillkor som andra utan funktionshinder har. Emellertid tycks 
personalen på de särskilda boendena arbeta målmedvetet med att skapa ett mer normaliserat 
och integrerat liv för klienterna. Genom att ge stöd och hjälp till klienterna så att de klarar sin 
vardag och utforma stödet och hjälpen så att klienterna kan utveckla egna färdigheter och på 
sikt bli mer självgående vad personalen kallar ”hjälp till självhjälp”. Av egen yrkeserfarenhet 
är jag välmedveten om att arbetet är svårt, eftersom det ofta uppstår situationer då klientens 
självbestämmande står i konflikt med godhetsprincipen. Det kan uppstå situationer då klienten 
vill sluta med psykofarmaka och vill bli lämnad ifred. De är svåra avvägningar hur långt 
personalen ska gå för att motivera klienten till fortsatt medicinering och kontakt med 
personal. Risken är att om klienten slutar med mediciner och isolerar sig så kan det sluta med 
inläggning på sjukhus. Personalen vill undvika att den situationen uppstår, eftersom det 
skapar onödigt lidande för klienten. Samtidigt har klienten rätt att sluta med mediciner och 
bryta kontakten med personalen. 

 

Metoddiskussion 

Troligen hade resultatet sett annorlunda ut om jag hade valt att göra fyra enskilda intervjuer 
istället, för en gruppintervju. Då hade intervjupersonerna kommit till tals på ett helt annat sätt 
Å andra sidan hade jag gått miste om gruppdynamiken som ledde fram till 
intervjupersonernas uttalanden. Det fanns även en tanke att utföra intervjuer med olika 
yrkeskategorier till exempel biståndsbedömare, sysselsättningshandledare och personliga 
ombud för att få en ännu bredare förståelse av psykiskt funktionshindrades boendesituation.  
 
Om jag i stället hade valt att göra en kvantitativ studie, en enkät undersökning hade jag ha fått 
en bild från många fler personer, men då hade jag å andra sidan inte kunnat få några spontana 
eller djupare beskrivningar. De bästa utifrån min frågeställning hade varit om jag hade gjort 
både en kvantitativ undersökning med enkäter, för att se på ett mer övergripande plan hur 
boendesituationen ser ut för dessa människor och sedan gjort en kvalitativstudie för att få en 
djupare förståelse. I valet av teoretiska begrepp har jag genom handlingsteorin och 
stämplingsteorin kunnat analysera klienternas boendesituation, men jag hade med fördel 
kunnat använda mig av till exempel systemteorin för att kunna få en mer övergripande 
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förståelse. Begreppen normalisering och integrering går in i varandra och är svåra att skilja åt, 
vilket heller inte har varit möjligt i analysen. Å andra sidan har begreppen varit användbara, 
för att belysa klienternas boendesituation utifrån psykiatrireformens intentioner. Det var en 
fördel att använda sig av Giorgis fenomenologiska analys för att koda materialet, för att 
minska risken att min förförståelse påverkar mig omedvetet i processen.  
 
Jag är tveksam till validiteten i studien eftersom jag valt ett utifrån perspektiv på psykiskt 
funktionshindrades boendesituation för om jag istället valt att intervjua psykiskt 
funktionshindrade hade det troligen gett mig en mer detaljerad beskrivning av 
boendesituationen. Å andra sidan kanske det inte hade blivit så, eftersom klienterna är i 
beroendeställning gentemot kommunen. Det är personalen också i och med att kommunen är 
deras arbetsgivare och lojaliteten gentemot arbetsgivaren skulle kunna påverka svaren. Min 
egen ovana, som intervjuare har också påverkat att jag inte riktigt fått de täta beskrivningar 
som jag hoppats på. Eftersom jag i efterhand kunde se att jag missat att följa upp en del svar 
på intervjupersonernas berättelse som troligen hade bidragit till en djupare förståelse. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara av intresse att göra en uppföljningsstudie om psykiskt funktionshindrades 
egen syn på sin boendesituation, samt intervjua olika yrkeskategorier som arbetar med 
målgruppen. Det skulle kunna vara både kommun och landstinganställda för att få en ändå 
bredare förståelse. 
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BILAGA 1. 
Ord förklaringar 

Med boendesituation avses i denna studie hur psykiskt funktionshindrade bor och lever på 
kommunens särskilda boenden med avseende på vilken hjälp och stöd de får, hur deras 
vardagliga liv ser ut, och hur delaktiga i samhället de är och vilket socialt nätverk de har, samt 
var de gör på semestern (Författarens egen definition). 
Begreppet psykiskt funktionshinder presenterades först i handikapputredningen. Psykiskt 
funktionshinder betyder en allvarlig och långvarig nedsatt funktionsförmåga i boende, 
medmänskliga och sociala nätverk, sysselsättning eller arbete (Knutsson & Pettersson, 1995). 
I min studie används även begreppen psykisk störning och psykisk sjukdom när den 
refererade författaren har använt det begreppet. 
Psykiatrireformen tydliggjorde kommunernas ansvar att planera och samordna sina insatser 
så att det blir möjligt för psykiskt funktionshindrade att delta i samhällets gemenskap och leva 
som andra (prop. 1993/94:218). 
Avinstitutionaliseringen syftar i denna studie på den psykiatriska vården där stora 
institutioner minskat sina vårdplatser eller helt stängts (Bülow, 2004) 
Funktionshinder innebär en förlust av psykologisk och social förmåga (Socialstyrelsen, 
1997:8). 
Medicinskt färdigbehandlad betyder att kommunerna genom reformen blev 
betalningsansvariga för personer som vårdats på sluten psykiatrisk vård och bedöms av en 
läkare vara medicinskt färdigbehandlad (Bülow, 2004). 
Normalisering innebär att alla har rätt till ett självständigt liv, att bo under hemlika former 
och att ha meningsfull sysselsättning och meningsfull fritid (Socialstyrelsen, 2002). 
Integrering betyder närvaro i sociala sammanhang, för de psykiskt funktionshindrade syftar 
de till integrering i allmänna boendemiljöer (Socialstyrelsen, 2002). 
Institutionslik används i beskrivningen för att kunna ge en samlad bild av situationen för 
personer i boenden som har egenskaper som liknar institutioner (Socialstyrelsen, 1998:4). 
 Hemlik används i beskrivningen för att kunna ge en samlad bild av situationen för personer i 
boenden som har egenskaper som liknar ett hem (Socialstyrelsen, 1998:4). 
Klient, hyresgäst, brukare, boende avser en psykiskt funktionshindrad som bor i ett särskilt 
boende (Författarens egen definition). 
Särskilt boende är ett samlingsnamn för gruppboende och kollektivboende syftar i min studie 
till ett boende avsett för psykiskt funktionshindrade (Författarens egen definition). 
Sektorisering av psykiatrin var en reformering av den psykiatriska vården vars syfte var en 
minska den slutna vården och en satsa på öppnare vårdformer (Bülow, 2004). 
Psykiatriutredningen den statliga utredning med uppdrag att se över samhällets vård, stöd 
och behandling, arbetet pågick mellan 1989 och 1992 (SOU 1992:73).  
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BILAGA 3. 
 

Tullinge den 24 oktober 2004. 
 

Till personalen på gruppboendet som är intresserade av att ställa upp 
på en gruppintervju. 
 
Hej! 
 
Jag studerar nu sista terminen på socionomutbildningen. Jag håller på 
att skriva en C-uppsats, som handlar om psykiskt funktionshindrades 
boendesituation.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur boendesituationen ser ut för 
personer som bor på två gruppboenden i kommunen. För att få en bild 
av detta vill jag intervjua personal som arbetar på de aktuella 
boendena. Jag kommer att ställa frågor som rör klienternas vardagliga 
liv, men också frågor om erat arbete. 
 
Att delta i gruppintervjun är helt frivilligt och du kan när som helst 
välja att dra dig ur eller välja att inte svara på vissa frågor. Det är 
viktigt att det som sägs under intervjun stannar mellan deltagarna i 
gruppen, så att alla kan känna sig bekväma med att säga vad de tycker. 
Jag kommer att spela in intervjun på band för att senare kunna 
bearbeta intervjun, efter det kommer bandet att förstöras.  
 
Resultatet av intervjun kommer att sammanställas i min uppsats. De ni 
berättar för mig kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. privata 
uppgifter ska inte kunna identifieras till person, och ni är garanterade 
anonymitet. Jag kommer inte heller att redovisa vilken kommun och 
boenden jag undersökt. Intervjun kommer att ta cirka 1½ timme. 
Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Socialhögskolans bibliotek 
och på deras hemsida.  
 
Jag är tacksam för er medverkan och hoppas på att gruppintervjun 
även kan ge er som personalgrupp något positivt. 
 
Med vänlig hälsning Marie Svärd. 
Ni får gärna kontakta mig om det är något ni undrar över. Mitt 
telefonnummer är XXXXX eller xxxx, mail: XXX 
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BILAGA 4. 
Frågor till intervjupersonerna 
 
BOENDEN: 
 Hur många klienter bor här? 
 Kön, ålder? 
 Hur länge har klienterna bott här? 
 Hur ser lägenheterna ut? 
 Beskrivning av bostadsområdet? 
 Var ligger det i förhållande till gemensamhets lokalen? 
 Kontrakten till lägenheterna? 
 Hur ser gemensamhets lokalen ut och vad gör man där? 
 Hur ser tillgången till personal ut? 
 SoL eller LSS boende? 

 
PERSONAL: 
 

 Hur många arbetar här? 
 Kön, ålder? 
 Utbildning/erfarenhet av psykiatrin? 
 Vad består era arbetsuppgifter utav? 

 
 

REGLER OCH STRUKTUR 
 
 Är boendet förenat med vissa krav och regler? 
 Har ni några återkommande gemensamma rutiner eller aktiviteter? 
 Hur och när går ni in till klienternas lägenheter? 
 Vad är bra/ dåligt är det nödvändigt med regler och struktur? 
 Vem bestämmer hur reglerna ska se ut och hur tas besluten? 

 45



  

 BILAGA 5. 
Intervjuguide 
 
TEMA DÅ 
- Kan ni berätta om hur det var när ni började att arbeta på gruppboendet? 

 
TEMA SYSSELSÄTTNING 
- Vad gör klienterna på dagarna? 
- Vad gör de på kvällar och helger? 
- Vad gör de på semestern? 
- Vad gör ni för att försöka få klienterna mer aktiva? 
 
TEMA STÖD OCH HJÄLP 
– Vilket stöd och hjälp behöver klienterna? Hur kan ni hjälpa?  
- Vad tycker ni är viktigaste i ert arbete med klienterna? 
 
TEMA SOCIAL SAMVARO 
- Vilka träffar klienterna? 
- Isolerar de sig eller är de socialt integrerade? 
- Vad kan ni göra för att främja social samvaro? 
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