
Historiskt
Under en stor del av 1900-talet har stora institutioner – mentalsjukhus, sanatorier, asyler, vanföreanstalter, vårdhem, 
epileptiker hem, särskilda skolor och arbetshem – varit ett kännetecknande drag i den svenska handikapp politiken. 

Personer med olika funktionshinder har varit hänvisade till att bo på 
anstalter, vårdhem eller sjukhus. 
De har placerats på dessa institutioner med stöd av delvis olika ideologier genom åren – ibland med motivet att skydda 
dem själva från ett oförstående och grymt samhälle och andra gånger för att skydda samhället från de avvikande. 
Placeringarna skedde oftast på frivillig väg, men även tvångsplaceringar på vårdhem eller specialsjukhus förekom. Vård 
oberoende av samtycke förekommer inte längre i den lagstiftning som idag ger insatser till personer med funktionshinder. 
Synen på handikapp har förändrats under de senaste decennierna. Förr fanns en snäv uppfattning om handikapp som ett 
medicinskt tillstånd hos individen där vård och behandling stod i fokus, men idag gäller ett miljörelaterat synsätt. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen genomfördes 1994, året kan därmed ses som en viktig brytpunkt för förändringar av samhällets insatser för 
människor med funktionsnedsättning. Den så kallade avinstitutionaliseringen hade dock påbörjats tidigare. 
Jämfört med de tidigare lagarna berör LSS fler personer och den har dessutom fler stödinsatser.

“Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes rätt till 
självbestämmande, inflytande och integritet.”

 LSS – grundläggande principer 2 och viktiga utgångspunkter

Gruppbostäder idag:
”Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så om-
fattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig 
närvaro av personal är nödvändig. 

I gruppbostaden skall det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stöd-
behov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i 
servicebostad ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden beskrivs i 
lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och 
omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.”  

Bostäder utan institutionell prägel
Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda tillvanliga bostadsområden och att de bör utformas 
och lokaliseras så att de inte får en institutionell prägel. Det skall undvikas att placera flera av dessa typer av funktioner i 
samma område, funktionshindrade och handikappade skall inte särbehandlas.

Den vanligaste boendeformen inom gruppboende idag är
 boendegemenskapen
I en boendegemenskap har var och en har sin privata lägenhet med utrymme för matlagning, hygien och samvaro. Detta till skillnad från 
boendekollektiven, där varje person har eget rum men delar kök och vardagsrum med de övriga boende. 
Det senare är enligt Boverket inte att betrakta som fullvärdig bostad.
Boenden med enbart ett eget rum är ofta byggda under 1970-talet och är under avveckling, om än i långsam takt. 
I sammanställningar från länsstyrelser i landet, samt i övriga studier, framgår att det fortfarande är en relativt
vanlig boendeform.

Från mindre till större boendeenheter
Gruppbostaden har under åren genomgått en förändring från kollektivboende med gemensamt kök och 
umgängesutrymmen till egna lägenheter med gemensamhetsutrymmen. 

Vilka personer bor i en gruppbostad?
1.  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa 
hinder är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga

Cirka 1 % av Sveriges befolkning har en utvecklingsstörning, hälften av dessa har en utvecklingsstörning som räknas som lindrig.

Se bok historik, plats och programanalys för mer information.

Vilka aktiviteter pågår/skapas?
– Daglig kontakt mellan boende och personal är nödvändig men det skall även finnas utrymme för spontan integration 
mellan dem.

– De gemensamma utrymmena ska öka möjligheten till socialt samspel, mellan de boende men kanske även med de   
anhöriga och personalen.

– Går det att planera in olika aktiviteter och funktioner i byggnaden som hjälper alla de berörda grupperna att mötas?

– Jag vill att byggnaden skall vara synlig från resten av området och genom att skapa en park kanske även nya sociala 
möten kan skapas.

Personer från Äldreboendet

Boende

Personal
Anhöriga

Barn från Hammarbyskolan

Boende i området

Vilka personer påverkar/påverkas av programmet?

Boende:
Liten grupp är viktigt för ett positivt socialt samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stär-
ka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Den bör inte vara större än att den enskilde 
kan få en tillhörighet och en social roll i gruppen, knyta vänskapsband och kunna förstå och förutsäga de andras reak-
tioner.  4-6 lägenheter är optimalt.

Personal:
Ytterligare en anledning till att antalet boende i en gruppbostad inte bör vara för stort, är att den personal som svarar för 
stöd, service och omvårdnad inte skall vara för många, eftersom även personalen räknas in i antalet sociala kontakter för 
den enskilde. Personalens roll är att ge individuellt anpassad omvårdnad är oerhört mångfasetterad. Den kan handla om 
att ge praktiskt stöd och service men även om hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att 
hantera och bemästra olika situationer. 

Anhöriga:
Som anhörig är det viktigaste att ens familjemedlem har det bra och att allt fungerar som det ska för många kan det vara 
svårt att släppa taget och överlåta ansvaret till personal. En god relation mellan personal och anhöriga är viktig.

Boende

Personal Anhöriga

Framtida gruppbostad
Jag vill i tre steg jobba med
– Hur skapar jag rum och platser som är spännande och har arkitektoniska kvalitéer

–  Hur skapar man ett boende som främjar aktivitet och interaktion mellan de boende och
staden,som både kan vara planerade och spontana.

-Hur kopplas boendet till omgivningen och naturen för att skapa en lättåtkomlighet och locka
till vistelse utomhus

Jag vill skapa en miljö där det finns plats för det individuella, byggnaden kommer att anpassas efter de boendes
behov och med fokus på arkitektoniska kvaliteter.
En viktig del för mig när jag planerar bostäderna är den enskildes rätt att bestämma över sin boende
miljö.Jag vill också att gruppboendet ska ha nära kontakt med naturen och staden.

Från funktion till gemenskap
Titeln från funktion till gemenskap kommer ur en vilja att skapa ett boende som gör mer än det rent konkreta. 
Att skapa en miljö som skapar möten och leder till en integration mellan de boende, anhöriga, personal och med staden.
Utöver alla de olika reglerna som finns om planering för boende med handikapp så vill jag skapa en lustfylld miljö, en plats 
för gemenskap.

Målgrupp
Mitt projekt planeras och riktas till personer med utvecklingsstörning. Detta kommer ur min personliga erfarenhet med 
min bror som har Down syndrom.

LSS handläggare planerar och kombinerar grupper med liknande funktionsnedsättningar, ålder och kön. Min byggnad  
kommer att vara en generell bas som kan kompletteras efter enskilda behov.

I mitt projekt så utgår jag ifrån en hypotetisk boende grupp av 5 killar, 20-30 år gamla som har Down Syndrom och autism
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NÄRMILJÖ

Min byggnad ligger på en tomt som idag är klassad som närpark men vars möjligheter till reakreation är väldigt begrän-
sad, tomten upptas dels av skjul och förråd och naturen är förvildad. Jag har i mitt projekt också valt att planera om och 
skapa en ny plats för allmänheten i detta område med kontakt till gruppbostaden. I och med att det i området ligger ett 
servicehus och en skola så tänker jag mig att denna nya park kommer att bli mer använd och skapa en plats för alla de 
olika grupperna att mötas. 

“Närmiljö ska ge möjlighet till meningsfull utevistelse under alla årstider. 
Detta är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning som ofta 

har svårt att förflytta sig längre sträckor.” 
Ur Bygg i Kapp Handikapp

Jag bad min bror Frej som har Down syndrom att rita sitt drömhus. I ett försök att tolka denna bild så tror jag att det viktiga i 
en miljö för Frej är de aktiviteter som den tillåter.

1: Morgon, 1 personal
-Väckning av alla
-I gång sättning av frukost, de flesta behöver inte hjälp att förbereda utan 
bara en påminnelse om vad som skall göras
-Medicin utdelning för de som behöver, påminnelse om tandborstning
-Göra redo för avfart till dagligverksamhet. Det finns flera olika typer av 
dagligverksamhet, för att alla ska kunna hitta en sysselsättning som är 
givande.
-Färdtjänst är här, kolla så att alla har matlåda om det behövs.
-Avfärd 

2: Hemkomst, 2 personal
-Anders och kalle kommer hem samtidigt. De är deras dag för 
matinköp så en ur personal börjar förbereda för det
-Olle kommer hem. Idag skall han tvätta så en ur personalen hjälper 
honom att strata tvättmaskinen.
-Fredrik och Markus kommer hem. De har inget speciellt inplanerat 
idag så de spelar biljard en sväng
-Peter kommer hem sist och deltar också i biljardspelandet.

3: Myskväll, 2 personal
-Alla killarna lagar mat tillsmammans i köket
-Efter middagen är det film dags
-Olle är trött och vill spela tv-spel så han går in till 
sig istället.
-Det finns alltid en möjlighet för de boende att välja att 
inte delta på olika gruppaktiviteter.
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MÅN - FRE

07.00  08.00   8-16    16.00  18.00  
20.00   22.00                   

Tid

Scenario:

4: Länsdans, 2 personal
-Länsdans är en kväll i månaden när flera ungdomar och vuxna med 
utvecklingstörning från hela Västmanland möts och lyssnar på musik 
och dansar.
-Kvällen börjar tidigt med avfärd vid 17.00, innan dess äter alla och 
gör sig fina.
-Alla boende vill inte åka så en personal är kvar i huset
-Dansen pågår från 18-22

5: Helg, 2 personal
-De flesta boende åker hem till sina föräldrar någon gång i månaden, 
vissa varje helg. Det brukar vara några kvar. Över jul och liknande 
åker de flesta hem. 
-Personalen brukar försöka ordna med olika aktiviteter under helgen 
som skall passa och roa de som är kvar.
-Exempel på helg aktivitet är bowling, film kväll, kanske går de ut och 
äter eller går på en bio. Om det är lugnt så kan en ur personalen åka 
med bara en boende om det ör något speciellt som denna vill göra 
t.ex. bada.

LÖR - SÖN

07.00  08.00   8-16    16.00  18.00  
20.00   22.00               

Tid

Scenario:

Schema:

Program Gruppboende: 

Allmänna ytor
Entré / Hall  10
Kök   15+15
Vardagsrum/allrum 30
Kommunikation  Tydliga kontraster

Övrigt:   God överblick 
   Lättåtkomliga för alla  
   Skall fungera som    
   samlingspunkt 
Totalt:  ca 130m2  

Personal ytor
Entré   5
Jour rum   10-15
Wc + dusch  5
Kontorsdel  6
Pentry   20
Övrigt   Nära till alla de boende
   God uppsikt över övriga   
   rum 
Totalt: ca 50m2  

Funktions ytor
Förråd   6
Boende förråd 6st 30
Städ   3
Teknik   10

Funktionsväggar
 
Lägenheter 5st
Hall   5
RWC   7
Kök   10
Matplats   5
Vardagsrum/allrum  15
Sovrum   15
Förvaring  
Övrigt   Utsikt men ingen insyn
   Fokus på personligt 

Natur/miljö
Atrium
   Uteplatser för alla lägenheter  
   och gemensam  
Byggnad ca 500m2

Laga mat

Äta

Vardagsrum Fika/ umgås

Odla

Bibliotek

data hörna

sitta /vänta

entré

ÖverskådaDelta

Lgh 5
58m²

Lgh 4
58m²

Lgh 3
58m²

Lgh 2
60m²

Lgh 1
58m²

Personal

Överblicka

Funktioner

entré
entré

entré

entré

entré

PROCESS

PROGRAMAKTIVITET PERSONAL/BOENDE

Under mitt projekt så har 
det varit viktigt för mig dels 
att jobba med bakgrunds 
undersökningar och analy-
ser gällande hem för utveck-
lingsstörda men jag har även 
jobbat mycket med skisser 
och modeller för att slutligen 
komma fram till en ide om vad 
jag vill att huset skall göra och 
förmedla rumsligt och arkitek-
toniskt

Processen har varit en central 
del i mitt projekt.

Utöver en det arkitektoniska 
så måste denna typ av bostad 
kunna öppna för möjligheter 
och integrering för de boende

Se Processbok för mer om 
projektets utveckling.

Vårdhemmet grundades 1933. Först var det en gård,
senare blev det vårdhem för sinnesslöa barn. Karlshamn

Gruppbostad i Ekeby, Moelven

Jag hade tidigt en ide om vad jag ville 
att det centrala rummet skulle göra.

Modell för att testa skala i rumsligheter
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