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Förord 
 
 
Med denna C-uppsats är vi nu i slutet av en resa som inneburit tre år av givande, intressanta 
och bitvis mödosamma upplevelser. Arbetet med C-uppsatsen har ibland varit betungande 
men framför allt har det inneburit många inspirerande möten med de fokusgrupper vi 
intervjuat. Vi har antagit utmaningen att genomföra fokusgruppsintervjuer, vilket har varit 
både spännande och lärorikt. 
 
Vi vill därför börja med att rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i studien. 
Utan er medverkan hade aldrig denna C-uppsats sett dagens ljus. Vi vill också passa på och 
tacka vår handledare Thomas Strandberg för hans engagemang och intressanta synpunkter. 
 
Kenneth Dahlberg & Anders Wallin 
 
Eskilstuna Maj 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
 
Syftet med denna C-uppsats är att söka förståelse kring hur personalen inom socialpsykiatrin i 
Eskilstuna kommun, interagerar och bemöter psykiskt funktionshindrade. Empirisk data har 
samlats in med hjälp av fokusgruppsintervjuer med personal som är verksam inom 
socialpsykiatrin. Intervjuerna är halvstrukturerade till sin karaktär, då de dels är fördefinierade 
av oss författare men också tematiserade. Detta ger utrymme för respondenterna att berätta 
om sina upplevelser kring interaktionen och bemötandet. Vi har i denna studie använt oss av 
symbolisk interaktionism som teori, för att ytterligare kunna förstå och fördjupa oss i det 
material som fokusgruppsintervjuerna resulterat i. Symbolisk interaktionism betonar 
människan som en social varelse, som ständigt befinner sig i interaktion med andra, och att 
detta påverkar hur vi ser på vår vardag och formar och omformar den men också hur vi ser på 
oss själva. En människa agerar utifrån vad en annan människa gör och genom detta påverkar 
vi varandra hela tiden. Tidigare forskning pekar på att bemötandet och interaktionen till stor 
del styrs av våra attityder och de kunskaper vi har kring ett visst ämne. Vilken grundsyn vi har 
på människan påverkar också till en viss grad, bemötandet och interaktionen. I vår studie 
framkommer att personalgruppen och dennes värdegrund och kultur i stor utsträckning 
påverkar bemötandet. Det framkommer också att bemötande och interaktion är ett 
professionellt förhållningssätt i arbetsgruppen och att dessa begrepp är centrala verktyg i 
arbetet med psykisk funktionshindrade. 
 
Keywords: Treatment, interaktion, professionel, social psychiatry, mental disability 
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1. Inledning 
 
Denna C-uppsats inom social omsorg syftar till att öka förståelsen kring hur 
omsorgsprofessionella, verksamma inom socialpsykiatrin i Eskilstunas kommun, upplever 
och reflekterar kring bemötandet och interaktionen med personer med psykiskt 
funktionshinder. Vårt intresse för detta område bottnar dels av den inflammerade debatt som 
pågått en längre tid och dels av vår kommande yrkesroll som omsorgsprofessionella inom den 
sociala omsorgen. Vi har själva upplevt hur svårt det är att inte ryckas med i det massmediala 
informationsflödet, som under ett par års tid varit förhärskande inom den allmänna debatten 
kring psykiskt funktionshindrade.  
 
Vi har båda erfarenhet av att arbete med psykiskt funktionshindrade och vi har båda mött 
allmänhetens syn på detta viktiga arbete och synen på individen som psykiskt 
funktionshindrad. Våra erfarenheter av att arbeta med målgruppen gör att vi intresserar oss för 
just hur personalen upplever sin bemötandesituation och sin interaktion med målgruppen. Vi 
har under vår yrkesverksamma tid inom social omsorg upplevt hur viktigt, bemötandet och 
interaktion är i mötet med individer med behov av vård- och stödinsatser. Det sociala 
samspelet som bemötande och interaktion ger upphov till är något vi vill öka vår förståelse 
kring.  
 
I denna studie får omsorgsprofessionella, våra respondenter, komma till tals och diskutera 
sina upplevelser och sina tankar kring bemötandet och interaktionen med psykiskt 
funktionshindrade. Vi hoppas att denna C-uppsats ska väcka frågor hos läsaren och ge 
möjligheter för vidare diskussioner kring detta viktiga ämne, inte bara för arbetet med 
psykiskt funktionshindrade utan för arbetet med människor i stort. 
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2. Bakgrund 
 
I 1995 års psykiatrireform slogs ett antal principer fast som skulle komma att gälla stöd- och 
vårdinsatser för psykiskt funktionshindrade. Målsättningen med dessa principer var framför 
allt att psykiskt funktionshindrades rättigheter och skyldigheter samt principen om att stöd 
och vård ska ges i en så öppen och normaliserad miljö som möjligt. Psykiatrireformen kom 
därför att synliggöra psykiskt funktionshindrades situation och levnadsförhållanden på ett 
nyanserat och tydligt sätt, en bild av psykiskt funktionshindrade som tidigare inte funnits i 
Sverige. Psykiatrireformen möjliggjorde ett nyanserat och modernt sätt att se på psykiskt 
funktionshinder samtidigt som det gav allmänheten insyn i en värld som tidigare varit 
skyddad. Det blev vedertaget i och med psykiatrireformen att även individer med psykiskt 
funktionshinder skulle vara delaktiga i samhället och leva i samhället tillsammans med övriga 
medborgare. På samma gång förlorade också allmänheten den sociala kontrollen över dessa 
individer, psykiskt funktionshindrade var nu individer som levde mitt ibland oss andra i 
samhället och som allmänheten hade väldigt lite kunskap om (Printz, 2004).   
 
Den bild som allmänheten fått ta del av är den massmedia under flera års tid förmedlat. En 
bild av psykiskt funktionshindrade som en homogen grupp, en målgrupp som i många fall 
anses som ”samhällsfarliga och kriminella”. Ett flertal incidenter däribland mordet på Anna 
Lindh och morden i Linköping har återigen spetsat till den offentliga diskussionen angående 
hur vård- och stödinsatser för psykiskt funktionshindrade fungerar idag (Printz, 2004). En 
nationell psykiatrisamordning tillsattes därför 2003 som en konsekvens av våldsbrotten, där 
psykiskt funktionshindrade och psykiatrin för övrigt fick stå till svars för vad några enstaka 
individer orsakade det Svenska samhället. Nationell psykiatrisamordningens främsta syfte var 
att strategiskt arbeta för en samordning och samverkan av vård, omsorg och rehabilitering och 
se över möjligheten till sysselsättning och ökad välfärd för psykiskt funktionshindrade. I 
november 2006 kom nationell psykiatrisamordningens slutbetänkande, där det gavs en rad 
förslag på ökad samordning och samverkan mellan sluten- och öppen vården. Nationell 
psykiatrisamordning gav också i en rapport en egen definition av psykiskt funktionshinder 
detta för att ytterligare förtydliga och klargöra begrepp och målgrupper (SOU, Nationell 
psykiatrisamordning, 2006) 
 

2.1 Historik 

 
Ursinne, tungsinne, vansinne, fånighet, dåre och vanvettig, det är alla några benämningar på 
psykiskt funktionshindrade i slutet av 1800-talet. Det förhärskande synsättet på 
behandlingsform för denna grupp människor var fram till 1950-talet inlåsning på institution.    
Själva behandlingsformerna som sedan användes inom institutionens väggar utvecklades från 
ett filantropiskt perspektiv där miljö och kultur var viktiga aspekter av behandlingen fram till 
1940-talets utvecklade psykologiska syn på människan, där också psykofarmaka blev en 
vedertagen behandlingsform. I början av 1800-talet pågick en intensiv debatt angående vem 
som hade ansvaret för de psykiskt sjuka, hur det sociala arbetet skulle se och vem som hade 
det finansiära ansvaret. Holgersson (2004) menar att 1823 är ett viktigt årtal då de stora 
statliga hospitalen började ta form. Vidare menar han att förstatligandet av hospitalen 
medförde krav på ökad kompetens bland personalen, och en organisatoriskt bättre styrd 
verksamhet. Här fick också sjukdomstanken ett starkare fotfäste, individen ansågs nu vara 
sjuk och skulle därför få behandling och hjälp. Själva utformningen av byggnaderna som 
tillhörde institutionerna blev nu alltmer viktigt. De sjuka skulle isoleras och hållas sysselsatta 
i arbete och många av de stora institutionerna var därför nästan självförsörjande. Under 
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hundra år, från 1850 till 1950 ökade antal platser på institutionerna radikalt. Från ca 1000 
platser till 25 000 platser. Anledningen till denna ökning har diskuterats. Holgersson (2004) 
menar att den viktigaste faktorn var att kunskapen kring psykiskt sjuka ökade, definitioner av 
psykisk sjukdom och diagnoser blev mera vedertagna och därför bedömdes också allt fler 
människor som sjuka.  
 
Fram till slutet av 1950-talet var det självklart att den psykiskt sjuke skulle leva sitt liv på 
sluten institution. Under påföljande årtionde började synen på psykisk sjukdom att ändras, 
istället för att se den sjuke som en ”smittsam” och samhällsfarlig individ som skulle hållas 
inlåst, började man nu se medicinska och biologiska aspekter av psykisk sjukdom. Principen 
att behandla den psykiskt sjuke på ett liknade sätt som den somatiskt sjuka individen blev nu 
vägledande. Nu började också för första gången en offentlig diskussion dyka upp huruvida 
institutionerna var skadlig eller inte. Förespråkare för båda sidor förde en livlig debatt om 
detta ämne en bit in på 1970-talet. Den psykosociala synen på psykiskt funktionshinder, där 
den sjuke mer och mer skulle vara delaktig i samhället blev nu en ny och också vedertagen 
behandlingsform. Denna nya syn på psykiatrin blev utsatt för ett intensivt kritiskt flöde från 
olika grupper i samhället. En del brukarrörelser växte också fram under denna dynamiska 
tidsperiod, bl.a. RSMH, riksförbundet för social och mental hälsa som bildades 1967. Under 
1970- och 1980-talen utvecklades synen av den psykiatriska vården och vilka aspekter som 
bidrog till psykiatrisk störning. Forskare fann nu att flera faktorer i samverkan bidrog till 
sjukdomsförloppet, där psykosociala, biologiska och psykologiska faktorer gav psykiatrin en 
enhetlig bild av psykiatrisk sjukdom. I samband med detta utvecklades också flera 
terapeutiska behandlingsmetoder som idag i stor utsträckning används inom psykiatrin, inom 
såväl psykiatrisk öppenvård, socialpsykiatrin och inom den slutna psykiatriska vården. I och 
med psykiatrireformen och slutbetänkandet från nationell psykiatrisamordning har idag de 
psykiskt funktionshindrade blivit mera accepterade medborgare i samhället, då slutenheten 
kring dessa individer inte är lika påtaglig som tidigare. Den ökade acceptansen, öppenheten 
och attitydförändringen kring psykiskt funktionshindrade har också medfört att faktorer som 
sysselsättning och stöd och trygghet i det egna hemmet har uppmärksammats som viktiga 
faktorer för den enskildes delaktighet och medbestämmande (Holgersson, 2004). 
 

2.2 Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Här kommer en 
forskningsöversikt och en forskningsrapport från SOU (Statens offentliga utredningar) att 
presenteras, Michailakis, (1997) När åsikter blir handling och Michailakis och Sundboms 
(1998) Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möte med personer med 
funktionshinder. Här kommer också Hetzlers (1994) forskning kring negativa bemötanden 
inom social omsorg, Socialpolitik i verkligheten – de handikappade och försäkringskassan att 
presenteras. 
Det har gjorts en hel del studier kring hur allmänheten bemöter och interagerar med psykiskt 
funktionshindrade. Vi har däremot haft svårt att hitta material som rör det aktuella 
forskningsområdet då det finns mycket begränsad forskning kring omsorgsprofessionellas 
upplevelser av sitt bemötande och interaktion. Vi har i vår sökning av doktorsavhandlingar 
och vetenskapliga artiklar använt oss av ett flertal vetenskapliga söksidor på Internet. Vi har i 
sökningen koncentrerat oss kring följande sökord; psykiskt funktionshinder, bemötande, social 
omsorg och professionell. Dessa sökord har vi också använt i ett flertal olika kombinationer 
för att bredda våra sökresultat.  
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Michailakis (1997) har i När åsikter blir handling gjort en forskningsöversikt om bemötande 
av personer med olika funktionshinder. Syftet med forskningsöversikten är dels att gå igenom 
bemötandeproblematiken som den presenteras i svensk och internationell forskning och dels 
att nå ökad kunskap om hur personer med funktionshinder bemöts. Michailakis beskriver i sin 
forskningsöversikt den polemik som finns mellan olika forskare när det gäller vilka aspekter 
som formar bemötandet i sig. Michailakis själv menar att det framför allt är attityder som 
påverkar människor handlingar och därmed bemötandet av andra människor. Andra forskare 
är kritiska till detta och menar att andra aspekter såsom social tillhörighet och sociala 
strukturella faktorer också är viktiga komponenter i bemötandet. Attityder är också menar, 
Michailakis, något som avgör kvaliteten på det bemötande som de omsorgsprofessionella ger 
tillbaka till de funktionshindrade. 
 
Michailakis (1997) vidare att bemötandet av personer med funktionshinder i grunden handlar 
om vilken människosyn man har. Han menar att förändringar i bemötandet kan förknippas 
med de förändringar som sker i samhället, han tar här upp exempel som lagstiftningar, 
samhällsekonomi och utbildningsnivån. Vidare menar han att den forskning som dominerat 
när det gäller funktionshinder är den med ett medicinskt perspektiv. Michailakis forskning 
kring funktionshindrade och deras livsvillkor visar på att denna målgrupp ofta möts med 
negativa attityder. Psykiskt funktionshindrade väcker känslor av sårbarhet och ångest. Den 
slutsats Michailakis drar av sin forskning är att personalens värderingar och erfarenheter 
spelar en avgörande roll för bemötandet. Han menar att villkoret för ett bra bemötande är att 
individen ses som en hel människa där funktionshindret enbart är en aspekt av personen 
ifråga. 
 
Olika funktionshinder skapar olika inställning hos människor. (Westbrook 1993 i Michailakis, 
1997) har gjort en omfattande forskning där han studerat den hierarki som han menar finns 
mellan olika slags funktionshinder hos människor med icke-funktionshinder. Människor med 
psykiska funktionshinder är enligt Westbrooks studie de som är minst accepterade i samhället. 
Människor med synliga funktionshinder är de som lever med en ”normal” acceptansnivå i 
samhället. Enligt Westbrook har denna hierarki funnits i samhället under de senaste 20 åren.  
 
(Bissland 1983 i Michailakis, 1997) har i en studie försökt identifiera olika attitydmönster hos 
människor som tillhandahåller service för människor med psykiskt funktionshinder. Han har i 
sin studie kunnat urskilja två olika grupper av förespråkare. Dem som företräder och ansluter 
sig till en medicinsk modell, menar att alla, oavsett klass och etniskt ursprung, löper risk att 
råka ut för en psykisk sjukdom. Den andra gruppen som representeras av optimistiska 
miljöförespråkare knyter psykisk sjukdom till aspekter som har att göra med socio-kulturella 
problem, såsom fattigdom eller diskriminering. 
 
 Michailakis (1998) gör i Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möte med 
personer med funktionshinder, en omfattande studie, där 1230 respondenter, alla verksamma 
inom social omsorg får svara på enkätfrågor som handlar om deras upplevelse av sin 
arbetssituation och hur det inverkar på bemötandet av människor med funktionshinder. Syftet 
med denna studie är att få ytterligare klarhet i hur bemötandet av funktionshindrade upplevs 
av personal verksam inom social omsorg och hur det påverkar deras arbetssituation. Här har 
två stora områden undersökts, arbetsförhållanden och kontakt med, och attityder till 
funktionshindrade personer. I första temat, arbetsförhållanden, visar Michailakis forskning på 
att majoritet av respondenterna är väl förtrogna med de gällande verksamhetsmålen. Endast 8 
% av respondenterna säger sig ha liten eller mycket liten kännedom om verksamhetsmålen. 
Här visar sig det också att kännedom om verksamhetsmålen högre bland anställda med 
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chefsbefattningar än med dem som direkt arbetar i den praktiska verksamheten. I temat 
arbetsförhållanden undersöker vidare Michailakis respondenternas upplevelser av sin 
arbetssituation och hur det har påverkat bemötandet. Här visar det sig att 70-90 % av 
respondenterna uppger att dem de senast fem åren fått ökad arbetsbelastning. Majoriteten 
upplever dock inte att det på något sätt har påverkat bemötandet av klienter och brukare i 
någon negativ riktning. Personalneddragningar är dock något som Michailakis forskning 
menar har påverkat respondenternas bemötande i negativ riktning. Inom försäkringskassan 
och socialtjänsten uppger 95 respektive 49 % att det skett personalneddragningar de fem 
senaste åren. Av dem svarar ungefär en tredjedel att detta haft en negativ inverkan på 
bemötandet av klienter och brukare.   
 
I andra temat, kontakter med, och attityder till funktionshindrade personer undersöker 
Michailakis den kommunikation som finns mellan personal och personer med 
funktionshinder. De respondenter som medverkar i forskningsrapporten har i stor utsträckning 
täta kontakter med funktionshindrade personer. Undersökningen visar att respondenterna, 
oberoende av vilket område de är verksam inom, upplever att funktionshindrade personer 
under senare år blivit mer insatta och bättre på att tala för sig själva. Funktionshindrade 
personer upplevs samtidig också blivit mer krävande. Den bild av funktionshindrade som 
framträder hos de undersökta respondenterna tenderar att gå i diametral motsats till den 
traditionella bilden. Respondenterna ser enligt Michailakis inte personer med funktionshinder 
som hjälplösa och undergivna utan som personer som är kompetenta, självmedvetna och 
kravställande. Michailakis har också i detta tema undersökt vad respondenterna tror är vanliga 
förklaringar till att personer med funktionshinder känner missnöje över det bemötande de får 
hos myndigheter och andra offentliga organ. Undersökningen visar att respondenterna i denna 
fråga pekar ut orsaker som har att göra med ramarna för den offentliga verksamheten. Brist på 
personal, bristande ekonomiska resurser och otydliga lagar och regelverk är vanliga orsaker 
som pekas ut som faktorer som påverkar bemötandet i negativ riktning.  
 
Hetzler (1994) har i sin forskning sökt förstå de orsaker som ligger bakom det negativa 
bemötandet inom social omsorg. Enligt Heztler finns orsaken i de formella och dolda 
strukturer som omger samhället. Dessa dolda strukturer menar Hetzler ger upphov till otydliga 
och oklara regelverk. De anställdas attityder och därmed även det egna bemötandet styrs av 
dessa strukturer som även ger en bristande kunskap om funktionshindret i sig. Hetzler har 
kunnat urskönja tre dominerade beteenden som styr de anställda. Dessa tre typikaliteter ger tre 
dominerade mönster när de analyseras i en djupare mening. Dessa tre mönster, som Hetzler 
väljer att definiera som kulturmönster ser ut enligt följande; 
 

- Individen som en medborgare som ingår en dialog med de anställda – 
dialogmönstret 

 
- Individen som en del av organisationens löpande verksamhet – ett 
strömlinjemönster 

 
- Individen som en störning i den ordinarie verksamheten, ett intrång som man 
avvisar – ett minimalistiskt mönster (Hetzler, 1994, sid. 142 och 143). 

 
Dessa tre mönster menar Hetzler är fast förankrade i organisationen. De är menar hon 
organisationen och livsvärlden för de anställda struktureras efter dessa mönster. Men detta 
påverkar också livsvärlden för utomstående som kommer i kontakt med de anställda, menar 
Hetzler. Det är just i denna konfrontation mellan organisationen och individ som dessa 
mönster kan överföras till negativa beteende, bemötanden och attityder, menar Hetzler. 
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Den sammanfattande bilden av bemötandet och attityden till funktionshindrade bland de 
anställda menar Hetzler dock är positiv, de anställda har en generell positiv inställning till 
dessa målgrupper. 
 
3. Problemformulering 
 
Intresset för ämnet i denna studie grundar sig i våra egna intressen av psykiskt 
funktionshinder, där vi båda kan tänka oss verksamma efter avslutade studier. Social omsorgs 
arbete i allmänhet och arbete med psykiskt funktionshindrade i synnerhet innebär ofta nära 
kontakt med individer av olika bakgrund och med olika problematik. Bemötandeaspekten av 
dessa möten är vi intresserad av att söka vidare förståelse kring, då bemötande är ett centralt 
begrepp och ett vedertaget förhållningssätt inom den sociala omsorgs verksamheten. Till en 
början var vi intresserade av att studera personalens attityder till psykiskt funktionshindrade 
men detta begrepp har vi efter hand brutit ned till bemötande begreppet som vi anser på ett 
mer konkret sätt symboliserar interaktion och möten mellan individer. Vi har i vår studie valt 
att se detta begrepp ur ett något annorlunda perspektiv, nämligen personalens upplevelser av 
sitt eget bemötande av psykiskt funktionshindrade. Det finns påfallande få studier kring detta, 
då det mer vedertagna inom forskningen kring psykiskt funktionshinder är att studera 
interaktion och bemötande ur psykiskt funktionshindrades perspektiv. Personalens egna 
upplevelser glöms ofta bort i forskningen kring psykiskt funktionshinder, då bemötande och 
interaktion från personalens sida ingår i yrkesrollen och i den profession de företräder. Vi vill 
därför med detta perspektivval bidra något till ett forskningsområde som vi anser behöver 
belysas och uppmärksammas mer i den sociala omsorgen.  
 
Socialpsykiatrin som forskningsfält intresserar oss, då det är en verksamhet där personalen 
arbetar nära och aktivt med brukarna. Syftet med verksamheten är att rehabilitera brukarna för 
att så småningom återgå till ett eget boende. I dessa möten är bemötande aspekten en central 
och viktig del i arbetet med brukarna och där tror vi oss kunna finna många värdefulla 
upplevelser. Syftet i denna C-uppsats är uppbyggt ur våra egna intressen för detta område och 
den verksamhet där bemötande och interaktion är viktiga aspekter för arbetet. Våra 
frågeställningar ska belysa och utveckla syftet och öka vår förståelse kring personalens 
upplevelser av sitt bemötande och interaktion och vilka aspekter som styr och formar 
bemötandesituationer. 
 

3.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna C-uppsats är att söka förståelse för hur personalgrupper verksamma inom 
socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun upplever sitt bemötande och sin interaktion med 
personer med psykiskt funktionshinder. Vi vill också söka vidare förståelse kring vilka 
aspekter som påverkar bemötande och interaktionen mellan personalen och personer med 
psykiskt funktionshinder.  
 
Syftet har vi sedan brutit ned till följande frågeställningar; 
 

- Hur beskriver personal verksam inom socialpsykiatrin sitt bemötande och sin 
interaktion med personer med psykiskt funktionshinder? 

 
- Vad är det som styr och formar personalens bemötande och interaktion med psykiskt 

funktionshindrade? 
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- Vilken betydelse antas bemötandet och interaktion ha i omsorgen av den psykiskt 

funktionshindrade? 
 

3.2 Begreppsdefinitioner 

 
I följande avsnitt presenteras de begrepp som bör definieras för att läsaren ska kunna få en 
större förståelse för studien och dess helhet 
 

3.2.1 Psykiskt funktionshinder 

 
Begreppet psykiskt funktionshindrad är tämligen komplext och innehåller många faktorer 
såväl fysiologiska som sociala att ta hänsyn till. Brunt och Hansson (2005) menar att det finns 
tre faktorer kring just funktionshindret som är viktiga att se till och som också avgränsar och 
utkristalliserar målgruppen psykiskt funktionshindrade. Funktionshindret ska enligt Brunt och 
Hansson ge individen (I) avsevärda funktionsnedsättningar, (II) aktivitetsbegränsningar och 
(III) delaktighetsbegränsningar för att det på ett omfattande sätt ska ge individen svårigheter i 
sin vardag. 
 
För att få en enhetlig och så nyanserad definition som möjligt kring målgruppen psykiskt 
funktionshindrade har vi valt att använda oss av nationell psykiatrisamordnings definition av 
begreppet. Nationell psykiatrisamordning benämner definitionen av psykiskt 
funktionshindrade enligt följanden sätt; 
 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 
svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa 
begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 
Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykiskt störning (SOU , Nationell 
psykiatrisamordning, 2006) 

3.2.2 Bemötande 

 
Bemötande är ett komplext fenomen som det finns många olika förklaringar till och 
definitioner av. Vi har i denna studie valt att använda oss Hydéns (2001: 51-52) definition av 
bemötande: 

Det som är utmärkande för professionella relationer är att de bygger på att den  
  ena parten – den professionella – inte bara möter utan aktivt bemöter den andra  
  parten, det må vara en patient, klient eller medborgare i någon annan skepnad 
 
I denna definition av bemötande finns det professionella perspektivet med, vi anser därför att 
denna definition är av vikt i vår studie, då den handlar om omsorgsprofessionellas upplevelser 
av sitt bemötande.  
 
Hydén (2001) menar också att det finns en diskrepans mellan möte och bemötande och att det 
är viktigt att skilja på möte och bemötande eftersom bemötandet uppfattas som ett komplext 
begrepp. Det finns en påfallande risk att problem och svårigheter uppkommer i professionella 
möten eftersom bemötande inte i första hand bygger på vardagliga normer och föreställningar 
utan på formella regler, organisatoriska rutiner och professionella ideal. Bemötande är ett 
centralt begrepp inom social omsorg och inom alla vårdande verksamheter där yrkesrollen 
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innebär att använda sin egen person som ett verktyg i strävan att uppnå förväntade resultat 
(Hydén, 2001). 
 

3.2.3 Professionell 

 
Den professionelle i denna mening handlar om den yrkesverksamme, den 
omsorgsprofessionella personalen som utför de insatser som brukarna får ta del av. Brukaren 
själv är också i en viss mening, professionell, då han eller hon har den största vetskapen om 
sitt funktionshinder och sina livserfarenheter. Vi har för avsikt att i denna studie närma oss 
den yrkesverksammes perspektiv, vi har därför valt att använda oss av Topors (2005) 
definition där han menar att det som karaktäriserar den professionella yrkesverksamma till 
skillnad mot amatören är det förhållningssätt som präglar den professionella människan. Det 
handlar inte nödvändigtvis om kompetens och skicklighet. Topor menar också att den 
professionella har ett distanserat och objektivt förhållningssätt och kan behålla kontrollen över 
sig själv i sin relation till brukarna. Vidare menar Topor att kunskap är det som till sist 
karaktäriserar den professionella, då utbildning, såväl teoretiska som praktiska kunskap är det 
verktyg som formar ”novisen” till att bli en professionell. 
 

3.2.4 Socialpsykiatrin 

 
Socialpsykiatrin är en verksamhet som är under kraftig framväxt i Sverige men också i ett 
internationellt perspektiv. Socialpsykiatrins utveckling och framväxt är ett resultat av den 
avinstitutionaliseringen som pågått i Sverige under många år. Det är också ett resultat av ökad 
samverkan mellan olika organisationer och ett större fokus på behovsprövade insatser enligt 
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service, LSS (Sundgren & Topor, 2005). 
Socialpsykiatrin är ett viktigt perspektivgenombrott gentemot den traditionella psykiatrins 
synsätt, då socialpsykiatrin är en verksamhet som uppmuntrar psykiskt funktionshindrade till 
delaktighet och meningsfullhet inom många olika livsområden. Den traditionella psykiatrin 
har ett mer utpräglat medicinskt perspektiv, där sjukdomen och sjukdomsbehandlingen är i 
större fokus än själva rehabiliteringen (Mosher&Burti, 1995). Vi har för avsikt att genomföra 
vår studie med respondenter verksamma inom socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun och 
kommer därför att definiera socialpsykiatrin såsom den ser ut och fungerar där. 
 
Socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun är en verksamhet som har som uppgift att stödja 
människor med psykiska funktionshinder i deras vardag. Social gemenskap och meningsfull 
sysselsättning är de två livsområden som socialpsykiatrin karaktäriseras av. Insatser inom 
socialpsykiatrin är biståndsgrundade och dessa insatser prövas enligt SoL och LSS. Det stöd 
som rent praktiskt erbjuds är framför allt i form av boende med särskild service 
(gruppboende), sysselsättning med arbetsliknande verksamheter och boendestöd. 
Socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun vilar på en värdegrund där respekt för människors 
självbestämmande och integritet är vägledande förhållningssätt. Socialpsykiatrin samverkar 
med ett flertal andra instanser, såsom hälso- och sjukvård och andra organisationer som ökar 
den enskildes delaktighet i samhället ( Eskilstuna kommun, måldokument för socialpsykiatrin, 
2004) 
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3.3 Avgränsning 

 
I denna studie får omsorgsprofessionella berätta och diskutera om sina upplevelser kring 
bemötande och interaktion av psykiskt funktionshindrade. Med omsorgsprofessionella menar 
vi i det avseendet, personal som är verksam inom socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. Vi 
har även avgränsat oss till fyra olika särskilda boenden inom socialpsykiatrin av totalt 12 
boenden som i dagsläget finns inom verksamheten. 
 

4. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenteras den teori, symbolisk interaktionism, som vi arbetar med och utifrån 
i denna studie. Valet av teori ger oss ökad förståelse kring bemötandet, interaktion och det 
sociala samspelet i människans vardag. 
 

4.1 Interaktionism 

 
Interaktionistiska teorier och perspektiv utgår ifrån att människan är en individ som 
interagerar med sin omgivning och utvecklas via interaktionen. Detta perspektiv om 
människan som en utvecklande individ har fått många olika vetenskapliga riktningar. En av 
de mest systematiska och grundläggande teorierna om människans utveckling i interaktion 
med andra är den symboliska interaktionismen. Denna teori försöker så långt som möjligt 
förklara människan som en social varelse i ständigt utbyte med sin omgivning (Giddens, 
2003). Den symboliska interaktionismen har haft flera förgrundsgestalter. Simmel (1971) i 
(Månson, 2004) försöker se interaktionen som en polaritet mellan form och innehåll. Han 
menar att samhället inte har någon självständig existens utan istället består av alla sociala 
händelser som fyller vardagen. Människans väsen skapas i denna process och formas i det 
sociala livsrummet. Mead (1969) och Cooley (1967) i (Månson, 2004)) företräder också den 
symboliska interaktionismen men med tyngdpunkt på språk och mening som bärande faktorer 
i interaktionen. De menar att språket gör det möjligt för oss att bli medvetna varelser och vi 
kan betrakta oss själva med andra ögon. Den språkliga förmågan gör enligt Mead (Månson, 
2004) oss till en i grunden social varelse. Goffman, är den sentida förespråkaren för 
interaktionism som är mest känd idag. Goffman (2004) beskriver interaktionen mellan 
människor som en teaterpjäs. I sina försök att förklara interaktionen mellan människor har han 
applicerat dramaturgiska grepp där människan spelar teater och liksom skådespelaren på 
scenen vill göra intryck på vår publik (omgivning). Vi försöker därför enligt Goffman (2004) 
kontrollera och styra den information vi överför och som ligger till grund för de andras 
intryck av oss. En bemötandesituation mellan två kommunicerade människor. 
 

4.2 Symbolisk interaktionism 

 
För att komma så nära den mellan mänskliga interaktionen har vi valt att arbeta utifrån den 
symboliska interaktionismen, och vi tar även upp begreppen (I) objekt, (II) stereotyper och 
(III) symboler. Dessa begrepp skapades och utvecklas till en början av Goffman (2004). I 
denna studie är begreppen beskrivna och tolkade av Charon (2001) och Trost & Levin (1999).  
Den symboliska interaktionismen fokuserar på den sociala interaktionen och det som händer 
mellan människor när olika sociala aktiviteter utspelar sig. De symboliska interaktionisterna 
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anser att människan är en social varelse, en aktör, som ständigt befinner sig i interaktion med 
andra, och att detta påverkar hur vi ser på vår vardag och formar och omformar den men 
också hur vi ser på oss själva. En människa agerar utifrån vad en annan människa gör och 
genom detta påverkar vi varandra hela tiden. På så sätt bygger vi också upp samhället och den 
egna individen. Vi är alla alltid beroende av hur andra agerar för att själva agera, det skapar en 
dynamisk och ständigt pågående process. Människor gör hela tiden definitioner av de 
situationer de befinner sig i. Detta sker genom ett samspel, i interaktion med sig själv och 
andra, för att kunna göra en definition av situationen, vilket kommer att leda till hur vi agerar. 
Människan är aktiv i sitt handlande, tänker och agerar och tar in tidigare erfarenheter samt tar 
in den omgivning som den befinner sig i för stunden, detta för att kunna göra denna definition 
av situationen som krävs (Charon, 2001). Med denna syn på hur människan skapar sig själv 
och andra har vi plockat ut begrepp som vi tror kommer att hjälpa oss att få svar på vårt valda 
forskningsområde. 

Objektet 

 
Människan har förmågan att kunna se sig själv utifrån, som ett objekt, och vi skaffar oss 
genom detta vår jag-uppfattning (Giddens, 1998). Vår förmåga att se oss själva genom andras 
ögon kommer i hög grad att påverka hur vi ser på oss själva. Hur jag definierar och 
värdesätter mig själv genom livet beror till stor del på hur jag bemöts och definieras av andra i 
mitt dagliga liv. Detta gör också att jag själv som dömande människa kan döma mig själv, 
genom möjligheten till objektivering, och tala om mig själv på samma sätt som jag talar om 
andra människor (Charon, 2001). 

Stereotyper  

 
I mötet med andra människor skapar vi bilder av dem och ger dem identiteter som påverkar 
hur vi agerar i det sociala samspelet.  Dessa bilder blir som etiketter som skapas utifrån vad de 
gör, säger eller hur de ser ut. Genom detta kan det skapas stereotyper som är baserade på 
mycket lite information om personerna, som vi använder för att skapar dessa bilder. Dessa 
bilder kan dessutom vara svåra att förändra under interaktionens gång, till skillnad från att 
människan i de flesta andra fall ändrar sin bedömning, när den får mer kunskap om andra 
människor. När vi etiketterar människor på detta sätt kommer vi sedan att bedöma vilka 
möjliga kvalitéer dessa människor besitter utifrån den etikett vi själva satt (Charon, 2001).  

Symboler 

 
Inom den symboliska interaktionismen menar man att i stort sett allt samspel mellan 
människor utgår ifrån symboler. Människor läser av och söker information genom symboler. 
En symbol är nästan allting, språket är en tydlig symbol men även kläder eller andra föremål 
är symboler. Symboler är i grunden något, som säger någonting, mer än vad det är (Giddens, 
2004). Innebörden av en symbol är detsamma för alla berörda i ett visst sammanhang, alla 
menar likadant med en viss symbol. Trost & Levin (1999) menar att symboler också har en 
känslomässig mening. Inga symboler är i en given situation neutrala, enligt symbolisk 
interaktionism är även känslor beteenden och därför menar Trost & Levin är också 
användningen av symboler, ett beteende. Användningen av symboler framkallar hos oss själva 
och hos de vi interagerar med känslor, som i sin tur fungerar som hörnstenar i 
relationsuppbyggnaden med en individ (Trost & Levin, 1999). 
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Den sociala interaktionen är eller förkortat till interaktion är av central betydelse inom 
symbolisk interaktionism ( Trost & Levin, 1999). Med interaktionen kan man förstå samvaro 
och processer som skapas ur och skapar en bemötandesituationen. Det talande språket är 
förmodligen det första man kommer att tänka på i interaktionen. Språket är det 
meningsbärande vävet som ger människan någon form av förståelse av vår omvärld i 
kommunikationen mellan människor. Trost & Levin (1999) menar dock att många andra 
faktorer måste tas med i beräkningen vid studier av symbolisk interaktionism. De menar att 
även människans fem sinnen, hur vi uppför oss och utseendet alla är aspekter som på olika 
sätt formar en interaktion. Den sociala interaktionen formas enligt Mead (1965) i Trost & 
Levin (1999) av jaget eller ”the self”. En nyfödd människa har enligt Mead inget jag, men 
under livet och i den sociala interaktionen utvecklas successivt ett jag. Jaget är en dynamisk 
aspekt av den sociala interaktionen och fortsätter att utvecklas under hela en persons liv. Jaget 
består enligt Mead av två delar ”me” och ”I”. Me innefattar allt det vi varit med om, där finns 
våra erfarenheter, vårat språk och de normer och förväntningar vi har. ”I” är den dynamiska 
och spontana delen av jaget, här finns våra associationer och de idéer vi har. Me och I 
fungerar i en växelverkan, det som händer i ”I” lagras automatisk i ”Me”, som i sin tur styr 
det spontana ”I” (Trost & Levin, 1999). I begreppen ”Me” och ”I” finns starka associationer 
till Freuds psykoanalys. Det finns både en hel del som förenar och en del som skiljer 
symbolisk interaktionism och psykoanalysen. Den stora skillnaden är att jaget i symbolisk 
interaktionism i stor utsträckning är en aktiv, medveten process, som koncentrerar sitt 
tänkande kring varseblivning, problemlösning och den andres roll i interaktionen. 
Psykoanalysen handlar istället om det omedvetna och om människans biologiska drifter. 
Likheten är framför allt att båda riktningarna ser människan som unik och 
socialisationsprocessen som en viktig företeelse. (Trost & Levin, 1999).  
 
Cooleys (1922) i Trost & Levin (1999) viktigast bidrag i den symboliska interaktionismen är 
hans tankar kring sympatisk introspektion. Med det menar Cooley att vi i alla sammanhang är 
den vi är men att vi i interaktionen med andra människor ibland har en tendens att fundera 
kring hur vi skulle tänka om vi vore den ”andra”. Vi introspekterar genom att se och känna 
våra egna känslor, denna introspektion blir sympatisk när och om vi gör det utifrån någon 
annans perspektiv. Den sociala interaktionen mellan det lilla barnet och omvärlden är till en 
början mycket begränsad enligt Cooley (1922) i Trost & Levin (1999). Genom uppfattandet 
av symboler och signaler lär sig barnet efter hand fler symboler och erfarenheter som sedan 
lagras i jaget. Dessa erfarenheter plockar sedan barnet fram i nuet och använder i sin 
interaktion, eller den del av jaget som är aktivt, dvs. ”I”. Desto mer sociala interaktion barnet 
deltar i ju snabbare utvecklas jaget. När jaget är tillräckligt utvecklat kan sedan barnet koppla 
in en föreställningsvärld, som till hör ”Me” och utifrån vilket ”I” kan agera. Dessa 
definitioner styr enligt Cooley vår föreställningsvärld och som i sin tur styr vårat beteende 
(Trost & Levin, 1999). 
 
Inom symbolisk interaktionism är som vi skrivit tidigare interaktionen mellan människor en 
hörnsten. Denna interaktion sker genom att vi uppfattar människor omkring oss som sociala 
objekt. Trost & Levin (1999) menar att sociala objekt i första hand är de människor vi för en 
direkt interaktion med, på samma gång är vi sociala objekt i deras ögon.Vi kan därför också 
vara sociala objekt i andra människor ögon utan att själva veta om det. Sociala objekt 
innefattar dock inte bara människor. Eftersom människan är en social varelse finns den också 
direkt eller indirekt i ett socialt sammanhang. Objekten som människan använder i sin 
tankevärld eller föreställningsvärld runt omkring oss blir också därför sociala objekt (Trost & 
Levin, 1999). Den dator som används i skrivandet av denna studie är exempelvis ett socialt 
objekt då den tillåter människan att formulera ord och tankar som någon annan ska läsa. De 
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ord och tankar som återfinns i huvudet innan det sätts på print är också sociala objekt, 
eftersom de i någon mening riktas mot en annan människa, i detta fall, läsaren. Den sociala 
verkligheten är i ständig utveckling, därför förändras också de sociala objekten, ibland lägger 
vi dock inte märke till det. Trost & Levin (1999) nämner klädmodet som ett exempel, något 
som hela tiden förändras, men där själva objekten, tygsorterna, färgerna etc. inte förändras. 
Det är istället vår definition av de sociala objekten som förändras (Trost & Levin, 1999). Allt 
som finns i människans omvärld kan egentligen ses som sociala objekt, själva idén med 
sociala objekt kan därför anses som aningen godtycklig. Att förstå sociala objekt är istället 
viktigt i förståelsen av symbolisk interaktionism och förståelsen av meningsfullheten i vår 
omvärld. Det viktiga i sammanhanget förblir dock skillnaden mellan det som är ett socialt 
objekt och det som inte är ett socialt objekt (Trost & Levin, 1999). 
 

5. Metod 
 
Detta avsnitt tar upp den metod vi valt att använda oss av i vår studie. Avsnittet tar också upp 
de etiska förhållningssätt vi använder oss av i vår empiriska undersökning. Här presenteras 
också hermeneutiken, den vetenskapsteori vi använt oss av i denna studie. Avslutningsvis tar 
vi i detta avsnitt upp en reflekterande diskussion kring fördelar och nackdelar vi upplevt med 
valet av metod. 
 

5.1 Kvalitativ metod 

 
Vi har i vår studie valt att använda oss av intervjuer och då av fokuserade gruppintervjuer, s.k 
fokusgrupper. Vi vill i vår studie närma oss respondenternas upplevelser av sitt bemötande av 
psykiskt funktionshindrade och öka vår förståelse kring dessa upplevelser. Detta 
metodologiska förfarande är också förenat med det kvalitativa metodvalet. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att den kvalitativa metodens särmärke är dess vilja att utgå ifrån och 
beskriva studiesubjektens perspektiv. Kvale (1997) definierar kvalitativ metod som att söka 
förstå världen ur de intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av människors 
erfarenheter före de vetenskapliga förklaringarna. Denna kvalitativa studie bygger på 
respondenternas egna beskrivningar och upplevelser av bemötande och interaktion. Holme 
och  Solvang (1997) menar att vad det handlar om rent metodologiskt i kvalitativ studie när 
det gäller att angripa ett problem är fysisk närhet, ömsesidig tillit och förståelse mellan 
forskaren och respondenten. Genom att vi innan själva intervjuerna besökt fokusgrupperna 
och presenterat oss själva och vår studie, har vi också skapat ett klimat där tillit och fysisk 
närhet är aspekter som spelar in i vår studie. 
 

5.2 Fokusgrupper som kvalitativ metod 

 
Vi har i vår c-uppsats valt att använda oss av fokuserade gruppintervjuer eller fokusgrupper 
som empirisk datainsamlingsmetod. Fokusgrupper är en relativt ny metodgren som först 
introducerades i vetenskapliga sammanhang på 1920-talet. Metoden tillåter forskaren att 
studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar kring ett eller flera 
givna ämnen. Att arbeta med fokusgrupper innebär att forskaren samlar en grupp människor 
som under en viss tid får diskutera ett eller flera av forskaren givna ämnen. Gruppen leds av 
en moderator som till skillnad från en traditionell intervjuare inte blandar sig i diskussionen. 
Meningen är att diskussionen mellan respondenterna ska flöda fritt. I den mån det behövs 
introducerar och belyser moderatorn nya aspekter av ämnet/ämnena. Rent praktiskt handlar 
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fokusgrupper som metod om att bearbeta och sammanställa ett stimulansmaterial, genomföra 
intervjuerna, transkribera och analysera det empiriska material intervjuerna resulterat i. 
Stimulansmaterialet som innan intervjuerna distribuerats till fokusgrupperna bestå av; (I) 
syftet med vår studie, (II) vår definition av psykiskt funktionshinder, (III) intervjuguide och 
(IV) forskningsetiska principer. Fokusgrupper kan resultera i två helt olika innehållsliga 
riktningar, dels kan själva interaktionen mellan respondenterna studeras och dels kan 
innehållet studeras (Wibeck, 2000). Syftet med vår studie är att studera innehållet, det vill 
säga de åsikter, attityder, uppfattningar och upplevelser respondenterna diskuterar kring. 
 

5.3 Hermeneutiken 

 
I denna studie tillämpas en hermeneutisk ansats när vi tolkar och analyserar det empiriska 
materialet. Det grundläggande syftet med hermeneutiken som metod är att tolka och analysera 
en textmassa. Tolkning av text innebär ett sökande efter dess egentliga mening, och om det 
finns tysta frågor som texten inte förmår svara på. Tolkningen av denna egentliga mening 
karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln. Kvale (1997) menar att detta innebär att 
förståelsen av en text sker i en process där de enskilda delarna inte kan förstås utan textens 
helhet och där helheten inte kan förstås utan textens delar. Denna ständiga växling mellan 
delar och helhet är en till synes oändlig process, men upphör när forskaren får någon slags 
giltighet eller en inre sanning i sitt material. Denna process har vi försökt följa när vi 
analyserat resultatet. 
 
Hermeneutiken betonar intuitionens betydelse. Intuitionen innebär ett slags inre ”skådande”, 
skilt från förnuftets mer formella och varseblivningsfria kunskap som är av mer kvantitativ 
art. Det rör sig om två typer av intuition:  

1) Den objektiverande hermeneutiken. Den resulterar i förståelse av meningsbakgrund, 
inte förklaring av orsakssamband.  

2) Den aletiska hermeneutiken, där subjekts- objektsproblematiken upplöses i mer 
fundamentala, underliggande förståelseformer (Alveson & Sköldberg, 1994) 

 
Vi kommer att ta hjälp av hermeneutiken i allmänhet och den aletiska riktningen i synnerhet 
när vi tolkar och sammanställer våra kvalitativa intervjuer. Eftersom vi använder oss av 
kvalitativ metod är den aletiska hermeneutiken den riktning som bäst passar in i vår studie, 
genom att den utgår ifrån subjektets, eller respondentens förförståelse kring sin syn på sina 
egna upplevelser av sitt bemötande av psykiskt funktionshindrade. I den hermeneutiska 
cirkeln, ”går vi in” med vår förförståelse, våra uppfattningar och frågeställningar vi har om 
fenomenen vi vill utforska. Den empiriska kunskap vi samlar in, genom 
fokusgruppsintervjuer, ger oss möjlighet till ökad förståelse kring respondenternas upplevelse 
av bemötande och interaktion. Efter hand vi tolkar och förstår texten övergår förförståelsen 
till ny kunskap, förståelse. Genom att följa den hermeneutiska cirkeln har vi också 
metodologiskt fått delarna, empirin och dialogen med texten, till en helhet, ny kunskap eller 
förståelse. Vi är samtidigt medvetna om att förförståelsen och förståelsen inte utesluter 
varandra i den hermeneutiska processen, och svaren vi får därför inte är givna, utan kan tolkas 
på olika sätt. 
 
Hermeneutiken inspirerar oss då den inte ger upphov till några statiska tolkningar, utan är 
öppen för multipla tolkningar av fenomen. Olika aspekter av bemötande är föränderliga 
fenomen som speglar den tid vi lever i. Därför anser vi också att hermeneutiken är en relevant 
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vetenskapsteori att arbeta efter, utifrån vår studie, då den är öppen för dialog och alternativa 
lösningar.  
 

5.4 Urval 

 
I vår studie vill vi söka förståelse kring bemötandet av psykiskt funktionshindrade utifrån ett 
omsorgsprofessionellt perspektiv, därför sökte vi oss till personal verksam inom 
socialpsykiatrin. Denna personal arbetar dagligen med målgruppen psykiskt 
funktionshindrade och har därmed också skaffat sig en stor kunskap, värdefulla erfarenheter 
och upplevelser kring sitt bemötande och interaktion av dessa personer. Dessa kriterier ansåg 
vi vara värdefulla när vi gjorde detta urval, då vår studie rör sig kring upplevelser och 
erfarenheter kring fenomenet bemötande. Detta utgör ett första ”grundurval”. Nästa steg i vår 
urvalsprocess rör personalen i sig. Vi vill att personalen som medverkar i våra fokusgrupper 
har arbetat i något eller några år och därmed hunnit reflekterat över sina upplevelser av sitt 
bemötande av psykiskt funktionshindrade. Vår ambition med vårat val av empirisk metod, 
fokusgrupper, är att genomföra fokusgruppsintervjuer där personalens erfarenheter och 
kunskaper kring psykiskt funktionshindrade ska fungera som motor för innehållsrika 
diskussioner. Vi har i urvalet av personal inte tagit hänsyn till vilken yrkesroll deltagarna har. 
Detta för att vi sätter grupperna i fokus och det är gruppens diskussion och slutsatser som ska 
bära de frågor vi vill ha svar på. Detta också för att det ska bli variationsrika och informativa 
diskussioner. Vad gäller fokusgrupperna har vi genomfört fyra sådana intervjuer. Totalt består 
den sammanlagda populationen i undersökningen av 16 personer. Dessa fyra intervjuer 
representerar i sig varsitt särskilt boende för psykiskt funktionshindrade. Då vår ambition med 
denna studie inte är att generalisera ett resultat som är representativt för en hel population, 
utan undersöka ett fåtal gruppers upplevelser av sitt bemötande och interaktion med 
målgruppen, har vi i vår urvalsprocess tillämpat ett tillgänglighetsurval (Holme&Solvang, 
1997). 
 
Vi började vår urvalsprocess med att kontakta enhetscheferna för de olika boenden, där vi 
frågade om det var okej från deras sida att genomföra våra intervjuer. Då vi fått klartecken 
från enhetscheferna sammanställde vi ett missivbrev där vi kort beskriver vilka vi är, syftet 
med vår c-uppsats och vad vi studerar ( bilaga 1). Nästa steg i urvalsprocessen var att ringa de 
fyra på förhand utvalda boenden och boka tid för besök. Syftet med dessa besök var att 
presentera oss personligen, väcka intresse för vår studie och dela ut missivbreven. Då vår 
studie rör förhållandevis känsliga teman och där fokusgruppssamtalen kan vara personligt 
utelämnade ville vi genom ett personligt besök avdramatisera studien och få en närmare 
kontakt med respondenterna. Vid slutet av besöken bokades också tid och datum för 
kommande fokusgruppssintervjuer.  
 

5.5 Datainsamling 

 
I vår studie har vi gjort intervjuer som är av halvstrukturerad karaktär (Kvale, 1997). 
Intervjufrågorna är av oss på förhand givna, men är samtidigt tematiserade under tre olika 
rubriker. Frågorna är både utforskande och frågande i sin design, detta för att respondenterna 
ska kunna ges ett fritt utrymme att diskutera och berätta om sina upplevelser av bemötande 
och interaktion. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod därför att vi vill närma oss 
fenomenet bemötande och få en ökad förståelse kring de omsorgsprofessionellas upplevelser 
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av fenomenet. Den kvalitativa metoden tillåter oss även att tolka materialet med ett 
hermeneutiskt tillvägagångssätt. 
 
I samband med intervjuerna konstruerade vi också en intervjuguide (bilaga 2) som är 
tematiserade under tre olika rubriker; 
 
- Inledande frågor 
 
- Gruppens upplevelse av sitt bemötande 
 
- Gruppens upplevelse av sin arbetssituation 
 
Under dessa rubriker ingår olika frågor som ställdes till respondenterna (se bilaga 9.2). 
 
Vi hade fokusgrupper som metod i beaktande när vi utformade denna intervjuguide. Med de 
inledande frågorna vill vi från början skapa ett öppet klimat där deltagarna kan känna sig 
bekväma med varandra och känna att de har något gemensamt. Wibeck (2000) kallar detta för 
gruppkohesion. Öppningsfrågorna ska också enligt Wibeck hellre handla om fakta än om 
attityder. De inledande frågorna i intervjuguide är också av den karaktären. 
 
Nästa tema i vår intervjuguide handlar om gruppens generella upplevelse av sitt bemötande. 
Vi vill med detta tema närma oss fenomenet bemötande utifrån en generell utgångspunkt, där 
respondenternas egna upplevelser och åsikter kring bemötandet är i centrum. Detta tema 
tangerar det Wibeck (2000) kallar för introduktionsfrågor/övergångsfrågor. Dessa frågor ska 
ge respondenterna möjlighet att reflektera över egna erfarenheter som har med ämne att göra. 
Det är också här som gruppen enligt Wibeck ska börja fokusera på det ämne som är föremål 
för undersökningen. Dessa frågor ska också fungera så att respondenterna ser ämnet i ett 
större perspektiv och bli medvetna om hur de andra i gruppen tänker kring detta. Våra frågor 
under detta tema är konstruerade med begreppet bemötande i fokus i ett större perspektiv. 
 
I det tredje och sista temat i intervjuguiden, gruppens upplevelse av sin arbetssituation, vill vi 
söka förståelse för hur de omsorgsprofessionella upplever det kontextuella bemötandet och 
hur interaktionen mellan personal och brukare ser ut. Här fokuserar intervjufrågorna mer på 
aspekter som hör till verksamheten och till hur kommunikationen och bemötandet med 
brukarna ser ut. Dessa frågor konkretiserar det som är kärnan i vår studie, det bemötande och 
mellanmänskliga samspel som finns mellan personal och brukare. Wibeck (2000) kallar detta 
för nyckelfrågor, frågor som är de viktigaste i intervjun.   
 
Vi har under våren 2007 genomfört provintervjuer med en extern fokusgrupp som inte har 
någon koppling med socialpsykiatrin. Detta gjorde vi för att bli bekväma i våra roller som 
moderator och observatör och också för att prova frågor, huruvida dessa var diskuterbara eller 
inte.  
 
Fokusgruppsintervjuerna har genomförts på fyra olika av varandra oberoende gruppboenden 
inom socialpsykiatrin i Eskilstuna kommun. Deltagarantalet i varje grupp har varierat. I grupp 
1 var fem deltagare närvarande, i grupp 2 tre närvarande, i grupp 3 tre och i grupp 4 var fem 
deltagare närvarande. Intervjuerna har i genomsnitt tagit 40 minuter att genomföra. Vi har haft 
ett visst bortfall av respondenter som inte kunnat medverka i fokusgrupperna av olika 
anledningar, i grupp 2 kunde en respondent inte medverka och i grupp 3 kunde inte två 
respondenter medverka.  



16  

 
Intervjuerna genomfördes på de boenden där personalgrupperna var verksamma. Anders 
fungerade som moderator under intervjuerna, en form av samtalsledare som passivt lyssnade 
på samtalen och som även hade till uppgift att se till att diskussionerna flöt. Moderatorns roll 
var också såsom en traditionell intervjuare förespråkar, att ställa frågor och se till så alla 
respondenter fick komma till tals. Kenneths roll under intervjuerna var av observatör karaktär, 
där syftet var att se till att hålla fokus kring ämnet och anteckna eventuella återkommande 
teman (Wibeck, 2000). 
 
Intervjuerna började med att respondenterna kort fick berätta om sin bakgrund och sina 
erfarenheter av psykiatrin. Efter detta gick vi igenom den andra gruppen av frågor som 
handlar om gruppens upplevelse av sitt bemötande. Deltagarna fick berätta och utveckla sina 
resonemang relativt fritt kring dessa frågor som handlar om gruppens generella syn på 
bemötande av psykiskt funktionshindrade. Den tredje och sista gruppen av frågor handlar om 
gruppens upplevelse av sin arbetssituation, även här fick respondenterna fritt utveckla och 
diskutera kring dessa frågor som handlar om bemötande kopplat till den kontextuella 
verksamheten. Moderatorn var under intervjuerna noga med att fråga respondenterna om 
någon hade något att tillägga i aktuell fråga, för att på så vis tömma ut frågan och ge alla 
respondenterna en chans att få säga sin mening 
 

5.6 Databearbetning 

 
Vi har i bearbetningen av vårat intervjumaterial, lyssnat igenom de inspelade intervjuerna ett 
flertal gånger, för att på så vis förvissa oss om att vi inte missat viktiga detaljer. Efter 
genomlyssningen av intervjumaterialet har vi sedan systematiskt och efter hand vi lyssnat på 
intervjuerna, transkriberat intervjumaterialet. I detta fall innebär transkriberingen att vi från 
rådatakällan, dvs. de inspelade intervjuerna skrivit ut detta i talspråk. Vid transkriberingen av 
intervjuerna har vi utelämnat och inte tagit hänsyn till eventuella pauser, harklingar, skratt och 
hostningar. Då vi ämnar analysera innehållet i intervjuerna och inte själva interaktionen i 
dessa anser vi detta vara orelevant för vår studie och dess syfte. 
 
Vi har granskat innehållet i utskrifterna av transkriberingarna genom att gå igenom en 
intervjufråga i taget. Med färgpennor har vi markerat återkommande ord och förklaringar. Vi 
har också med färgpennor markerat sådana diskussioner vi ansett vara relevanta för vår studie.  
 

5.7 Etiska förhållningssätt 

 
Inför varje fokusgruppsintervju har vi redogjort för vårt syfte med vår studie. Vi har även 
informerat respondenterna om att deras anonymitet råder. I analysen av intervjuerna och i de 
färdigställda analyserna kommer materialet från vår sida behandlas så att det som sägs inte 
går att härleda till en specifik person. Vi kommer i vår studie att samla in, bearbeta, analysera 
och redovisa materialet på ett sådant sätt att respondenternas konfidentialitet och integritet 
inte kränks (Widerberg, 2002).  
 
Fokusgruppsintervjuerna vi har genomfört har spelats in på en digital diktafon. 
Respondenterna har innan och under intervjuerna varit medvetna om detta och även gett sitt 
muntliga samtycke till att intervjuerna spelas in. Respondenterna har också i samband med 
utdelning av missivbrevet och innan själva intervjuerna informerats om de etiska 
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förhållningssätt vi använder oss av i denna studie. Vi har informerat respondenterna om att 
ingen annan än vi kommer att lyssna på inspelningarna och att de när som helst under 
intervjuerna kan avbryta sin medverkan, utan några nämnda orsaker. Vi har valt att bortse 
ifrån ett skriftligt samtycke utan nöjt oss med ett muntligt sådant. Respondenterna är alla 
vuxna individer som kan ta eget ansvar och dem är dessutom inte i någon beroendeställning 
till oss.  
 
Vi har utgått ifrån de fyra grundläggande huvudkraven på forskning; 
 
- Informationskravet: Vi kommer att upplysa respondenterna om syftet med studien och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Deltagandet är frivilligt och den insamlade 
informationen kommer inte att användas till annat än syftet för studien. 
 
- Samtyckeskravet: Respondenterna har i vår studie själva rätt att bestämma över sin 
medverkan. Vi kommer därför innan intervjuerna inhämta samtycke från våra respondenter. 
Vidare kommer vi att upplysa respondenterna om att de när som helst kan avbryta intervjun 
utan att detta får negativa följder för dem själva. 
 
- Konfidentalitetskravet: Uppgifter om respondenterna och deras deltagande i vår studie ska 
ges största möjliga konfidentialitet. Uppgifter om de själva och om vår studie ska förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dessa uppgifter. I själva C-uppsatsen ska vi 
redovisa intervjuerna på sådant sätt att det inte går att identifiera personerna själva. 
- Nyttjandekravet: Vi kommer att informera respondenterna om att det insamlade materialet 
endast kommer att användas för forskningssyfte. Det kommer inte användas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Kvale, 1997). 
 

5.8 Metoddiskussion 

 
Vi har i denna studie använt oss av kvalitativ fokusgrupps metod och det har tillåtit oss att 
tolka och förstå vårat empiriska material med en hermeneutisk utgångspunkt. Syftet med vår 
studie är att söka förståelse kring hur personal verksam inom socialpsykiatrin i Eskilstuna 
kommun upplever sitt bemötande och sin interaktion med psykiskt funktionshindrade 
personer. Syftet med denna studie är också att söka förståelse för vilka aspekter som spelar in 
i bemötandet och interaktionen mellan personal och psykiskt funktionshindrade personer. Den 
kvalitativa metoden tillåter oss således att undersöka den underliggande förståelse med 
utgångspunkt i vår förförståelse, för hur personalens upplevelser och erfarenheter påverkar 
bemötandet och interaktionen. En annan fördel med att använda sig av kvalitativ metod är att 
de data som samlas in kan vara mycket omfattande och ha många möjliga ingångar för 
bearbetning av materialet. Där finns också metodens nackdel, då den stora omfattningen på 
materialet kan innebära ett tidsödande och nästintill omöjligt arbete för forskaren (Wibeck, 
2000). 
 
Vi har tidigt under skrivandet av C-uppsatsen frågat oss själva om fokusgrupper är en hållbar 
metod och framför allt om den talar för sig själv i sammanhanget och den inte behöver 
kompletteras med en annan metod, exempelvis en enkätundersökning? Fokusgrupper som 
metod är vad som framkommit i litteraturen en relativt ovanligt undersökningsmetod som i 
dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap används i liten omfattning. Vi har 
dock hållit fast vid vårat val av metod, då den både är tidsbesparande och tillåter oss att ställa 
frågor som är av mer diskuterande karaktär än direkta frågor som lämpar sig bättre för 
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enskilda intervjuer. Problemet vi upplevt med att genomföra just fokusgruppsintervjuer är den 
grad av förberedelse olika intervjuade grupper har haft. Intervjufrågorna är av den karaktären 
att de innan intervjuerna bör ha reflekterats kring en aning av intervjugrupperna. Graden av 
förberedelser har varierat, då vissa grupper förberett sig noga inför intervjuerna och vissa 
andra grupper inte haft någon förberedelse över huvud taget. Detta har visat sig i intervjuerna, 
då vi upplevt att de grupper som förberett sig haft mer underlag för sina diskussioner. Detta 
ger oss svaret på den fråga vi ställde i början av stycket. Fokusgrupper är en hållbar och 
relevant undersökningsmetod då den används på rätt sätt och intervjugrupperna är förberedda 
på de frågor som ska diskuteras. I vår studie anser vi dock att exempelvis en 
enkätundersökning som komplement hade gett mer vetenskaplig tyngd åt vår studie och 
därmed också gett oss möjlighet att konstruerar frågor som kompletterat de frågor vi redan har 
på ett relevant sätt. Fokusgrupper kräver noggranna förberedelser och ett öppet klimat som 
tillåter diskussion av ämnet. 
 
Något som också kan diskuteras i genomförandet av våra fokusgruppsintervjuer är 
moderatorns roll i diskussionerna. Wibeck (2000) tar upp detta och menar att risken finns att 
det kommunikativa arbete som moderatorn gör snarare än gruppens diskussion bestämmer 
nivån och resultaten av diskussionerna. Vi har ibland upplevt att detta gäller även för våra 
genomförda intervjuer, då de grupper som inte varit förberedda snarare diskuterat med 
moderatorn än med varandra. Vi är dock medvetna om att intervjuaren eller moderatorn 
oavsett om det är individuella intervjuer eller fokusgruppsintervjuer som genomförs, i viss 
utsträckning påverkar resultatet (Wibeck, 2000).   
 
Vår ambition med gruppdeltagarna var att de helst skulle ha jobbat i något eller några år och 
därmed hunnit reflekterat över sina egna upplevelser av sitt bemötande och sin interaktion 
med psykiskt funktionshindrade. Detta var dock något vi fick frångå då ordinarie personal 
pga. olika omständigheter i vissa fall inte kunde närvara vid intervjutillfällena. Vid dessa 
tillfällen fick vikarier istället träda in. Huruvida detta påverkar resultat eller inte är svårt att 
säga då vi upplevde att de vikarier som deltog i intervjuerna hade en sammanfattad lång och 
gedigen erfarenhet av att jobba med psykiskt funktionshindrade. Dock inte med den 
kontinuitet som fast anställd personal företräder. 
 

5.8.1 Validitet och Reabilitet 

 
Validitet brukar oftast definieras genom att forskaren frågar sig själv; ”mäter jag, vad jag tror 
att jag mäter”? I ett bredare perspektiv handlar validitet om i vilken utsträckning en given 
metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale, 1997). Kvale menar att validiteten 
i en kvalitativ forskning karaktäriseras av den utsträckning i vilken våra observationer 
verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss. Validiteten är hög i denna 
studie då vår intervjuguide är utformad på så sätt att det finns en direkt koppling mellan syftet 
och intervjuguiden. Våra genomförda fokusgruppsintervjuer har svarat mot det syfte som 
finns med vår studie. 
 
Reabiliteten innebär att olika forskare, oberoende av varandra ska kunna komma fram till ett 
likvärdigt resultat i en studie, dvs. att studien är möjlig att upprepa. Detta innebär också 
samma forskare ska kunna komma fram till samma resultat under olika tidpunkter (Wibeck, 
2000). Reabiliteten i denna studie är inte hög då frågorna i intervjuguiden är utformade på så 
sätt att de kan tolkas och diskuteras på flera olika sätt. Resultaten av denna studie hade därför 
inte blivit identiska om flera forskare hade genomfört den med samma intervjuguide. 
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Respondenternas sinnesnärvaro och olika förberedelser av reflektioner av frågeställningarna 
är också faktorer som genererar låg reabilitet i denna studie. 
 

6. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras det resultat vi fått i våra fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna har 
kategoriserats efter följande tema som framgår i intervjuguiden (bilaga 2) (I) inledande frågor, 
(II) gruppens upplevelse av sitt bemötande och (III) gruppens upplevelse av sin 
arbetssituation. Samtliga grupper och respondenter som medverkar i intervjuerna har av 
anonymitetskäl avkodats och kommer således inte presenteras med sina riktiga namn. 
 
Vårat val av metod, fokusgrupper, innebar breda och fördjupande samtal kring de 
frågeställningar vi har. För att hålla isär vardera respondent i fokusgruppssamtalen är dessa 
markerade som P1, P2, P3 etc. När den kursiverade texten inte är markerade med P1, P2, P3 
etc. är det en enskild respondents reflektion kring ett visst ämne. 

6.1 Inledande frågor 

 
Variationen på hur länge medverkande respondenter varit verksamma inom psykiatrin är stor. 
I fokusgrupp 1 är variationen som minst, mellan ett och fyra år, i fokusgrupp 2 är variation 
som störst. Här varierar respondenternas yrkesverksamma tid inom psykiatrin så mycket som 
en månad och sju år. I fokusgrupp 3 är variationen mellan ett halvår och fem år och i 
fokusgrupp 4 är variationen till sist mellan ett och fyra år. 
 
Vad gäller utbildningsbakgrunden är nivån på utbildningen i samtliga fokusgrupper är relativt 
hög. Vi finner här att beteendevetare dominerar den utbildningsbakgrund som finns i 
fokusgrupperna. Av sammanlagt 16 respondenter har 10 någon form av beteendevetenskaplig 
utbildning. Övriga yrkesgrupper representerades av mentalskötare/undersköterska och en 
sjuksköterska. I populationen ingick 10 kvinnor och 6 män. 

6.2 Gruppens upplevelse av sitt bemötande 

 
Första frågan i detta tema handlar om gruppens beskrivning av bemötandet med brukarna. Här 
hittade vi två återkommande begrepp, respekt och professionellt som två av fokusgrupperna 
såg som vägledande i arbetet med brukarna. Fokusgrupp 4 menade att respekt och integritet 
var vägledande begrepp i deras arbetsgrupp: 

 
Respektfullt, alltid visa respekt för den andra personens integritet, 
försöka vara konsekvent 

 
I fokusgrupperna diskuterades också det förhållningssätt man hade i arbetet med brukarna, det 
professionella förhållningssättet var något som tydligt framkom i intervjuerna. Fokusgrupp 2 
förtydligar det på följande sätt: 
 

För de flesta kan ju det här, men det är mycket som påverkar att 
de inte gör det och där krävs ett professionellt bemötande 

 
Fokusgrupp 2 menade också att det professionella förhållningssättet är något som avspeglar 
sig i den relation som finns mellan personal och brukare: 
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De är individer, när man lärt känna dem så bemöter man väl dem 
efter det. Efter deras personlighet och min personlighet, sett med 
ett professionellt förhållningssätt 

 
Fokusgrupp 1 hade en diskussion i denna fråga som skiljde sig något från övriga 
fokusgrupper. Här handlade det inte initialt om respekt och professionalitet utan här 
diskuterades situation och behov som viktiga aspekter i bemötandet med brukarna: 
 

Väldigt beroende på situation och behov, vi har planer för hu man 
bemöter varje person men sen är det ju beroende på situation och 
stund 

 
I fokusgrupp 3 ansåg man att ett individuellt anpassat bemötande är något som är viktigt i 
bemötandet med brukarna: 
 

Om man ska ta det här med bemötande, det är givetvis olika för 
olika brukare, så det är olika 

 
 
Nästa frågor handlar om hur fokusgrupperna karaktäriserar ett positivt och negativt 
bemötande. När det gäller vad som karaktäriserar ett positivt bemötande, så var samtliga 
fokusgrupper överrens om att respekt för individen och integritet var något viktigt i det 
positiva bemötandet. Fokusgrupp 4 menade att respekt för individen handlar om att ha en 
framförhållning i sitt bemötande och tänka till innan en insats utförs: 
 

Ibland har man upplevt att man har gett ett gott bemötande…men 
ibland missbedömer vi situationen. En del är ju väldigt verbala 
och då kan man ju av bara farten säga ett skämt som kanske inte 
går hem, så det gäller verkligen att tänka till innan man går in, 
vad är mitt uppdrag? Vad är det för person? Och hur ska jag 
bemöta den här personen? Lyckas man på ett bra sätt så är det ju 
ett positivt bemötande 

 
Fokusgrupp3 menade att respekt och integritet handlar om att se människan bakom insatserna: 
 

Det handlar väl om att man ser de som människor, att man 
respekterar dem för vad de är 

 
Det negativa bemötandet diskuterades i fokusgrupperna på olika sätt. I fokusgrupp 1 handlade 
det återigen om respekt och att brist på respekt konstituerar ett negativt bemötande: 
 

Återigen tycker jag att det handlar om respekt, att man inte 
respekterar den man har framför sig, att man ser eller pratar 
nedvärderande…eller ser på personen nervärderande eller hela 
kroppsspråket och så 

 
I fokusgrupp 3 diskuterades istället att tillfället då personalen hade en dålig dag och kanske 
var trötta och slitna, ibland kunde gå ut över brukarna och resultera i ett dåligt bemötande. 
Fokusgrupp 3 var dock oeniga om just en dålig dag för personalen kunde räknas som ett 
negativt bemötande: 
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P1 – Ja, det är väl om man har en, man kan ju ha en dålig dag, då 
blir det respektlöst kanske, man tappar ju det här goda som är ett 
bra bemötande och så 
P4 – Men räknas det som ett dåligt bemötande om man har en 
dålig dag och misslyckas ibland? 
P1 – Ja men intentionen finns ju där, men om man tappar den 
kanske, och det går ut över respekten 
P4 – Ja för jag menar….för att…. 
P1 – Snäsa åt brukarna, det är det jag menar, det ska man inte 
göra 
P4 – Jag menar, det är samma sak med dåligt bemötande att man 
misslyckas ibland… 
P1 – För mig känns det som det i alla fall 
P2 – För stunden är det väl ett dåligt bemötande… 
P4 – Ja 
P5 – Ja, det här engagemanget försvinner när man är trött och 
sliten 
P2 – Så det är väl inget generellt dåligt bemötande så länge det 
inte upprepas 

 
I två av fokusgrupperna menade man att ett negativt bemötande kan karaktäriseras av att man 
inte visar brukarna hänsyn utan kör över dem. Fokusgrupp 2 diskuterade följande: 
 

P5 – Det finns ju hur många exempel som helst på det, om man 
skulle köra över någon, det skulle vara negativt, om man är elak 
eller vad som helst som inte är respekt för….. 
P4 – Ja precis, (kränkande), du kan ju tänka, det här med 
utsläckning1, då kan man ju faktiskt köra över, alltså man kör ju 
över människan, i vissa fall när man kör utsläckning 

 
Här var man samtidigt medvetna om att ”köra över” en brukare, samtidigt var en medveten 
handling som hade ett syfte för brukaren själv: 
 

P5 – Man kör ju faktiskt över människan ibland för  att hjälpa 
människan på lång sikt 
P3 – Sedan är ju det viktigt att alltid ha ett syfte med vad man gör 
eller bemöter på olika sätt då 

 
 
Nästa fråga vi ställde till fokusgrupperna handlade om vad de tror formar personalens 
bemötande. Syftet med denna fråga var att söka förståelse för vilka bakomliggande faktorer 
som formar personalgruppens bemötande av brukarna. I samtliga fokusgrupper framhöll man 
personalgruppens betydelse för vad man ansåg formade personalens bemötande. Den 
viktigaste faktorn som formar personalgruppen ansåg man i fokusgrupperna vara att det finns 
en samsyn kring hur arbetet med brukarna ska utformas. Fokusgrupp 1 såg det så här: 
 

                                                 
1 Utsläckning är en arbetsmetod där ett negativt beteende hos en brukare, släcks ut genom att personalen 
exempelvis ignorerar det beteendet för att på sikt få fram en beteendeförändring hos personen. 
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Personalgruppen, det har en väldigt stor inverkan på hur det 
liksom fungerar, man kan ju säga hur det blir i teorin men hur det 
blir i praktiken är ju en helt annan sak, men jag tror att 
personalgruppen i sig avgör ganska mycket hur man bemöter de 
boende 

Fokusgrupp 4: 
 

P2 – Gruppklimat…ähh…handledning, kommunikation i gruppen. 
Att vi har samma riktning på målet 
P1 – Redskap om målet 
P2 – Och som du sa också att vi bemöter på samma  sätt eller 
med samma syfte utifrån de personer vi är 
P2 – Börjar personalgruppen att få en bra personalgrupp så ger 
de ett gott bemötande till brukarna, det är min uppfattning 
P2 – Annars går det ju inte…om jag tycker en sak och vi andra 
tycker en annan sak och vi inte är överrens om det så bemöter jag 
på mitt sätt, medan övriga i gruppen bemöter på ett som de har 
kommit överrens om, då kommer jag att förstöra för övriga i 
gruppen…mitt bemötande och min insats och jag gör tvärtemot 

 
I fokusgrupp 3 diskuterades hur den gruppen arbetade med att skapa en samsyn i 
arbetsgruppen: 
 
  P4 – Men vi formar varandra väl? 

P4 – Vi formar väl varandra, på något vis…. 
P2 – Vi ska väl göra det egentligen 
P4 – Ja… 
P2 – Göra likadant 
P1 – Det är väl så, att försöka hitta gruppens värderingar 
P2 – Mmm.. 
P4 – Ja…. 
P1 – Våran egen övertygelse 
P2 – Ja… 
P4 – Att vi diskuterar med varandra, tillsammans så utformar vi i

 insatser, hur vi ska göra och att man pratar om det 
P2 – Mm…vad som ska vara bäst för brukaren 
P4 – Ja att man delar med sig när man har lyckats med någonting 
och hur man gjorde då, och det är inte alltid så lätt att beskriva 
hur gjorde jag egentligen för att få den här människan att göra det 
här, det är svårt att peka på exakt vad det är… 
P5 – Mm… 

 
I tidigare frågor har fokusgrupperna diskuterat hur de ser på bemötandet och vad som formar 
gruppens bemötande i verksamheten. I denna fråga söker vi förstå om det finns yttre aspekter 
som på något sätt påverkat gruppens professionella bemötande av brukarna. Med yttre 
aspekter menar vi då den massmediala debatten som förts och fortfarande förs kring psykiskt 
funktionshindrade. I diskussionerna framkommer att debatten som varit kring psykiskt 
funktionshindrade har påverkat fokusgrupperna. Den påverkan media har gjort på 
respondenterna upplever dock fokusgrupperna dock inte inkräktat på deras professionella roll 
i arbetet med brukarna. I flera grupper beskriver respondenterna att de hade ett visst 
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förhållningssätt innan de började jobba med målgruppen, en av respondenterna i fokusgrupp 4 
utrycker följande: 
 

Det har inte påverkat mig i min professionella roll men jag hade 
helt klart en bild av psykiskt sjuka innan jag kom hit, men den har 
förändrats till det positiva, men man blir ju motiverad att hjälpa 
de människor som utför det här, det är de som inte kommit in i 
socialpsykiatrin, eller fått hjälp 

 
Flera av grupperna upplever också att den bild som media målat upp angående målgruppen 
enbart har gjort de mer motiverade att stå upp ännu mer för målgruppen. I fokusgrupp 3 
diskuterar respondenterna även själva debatten och ger kritik för att den i många avseende 
saknar innehåll: 
 

P3 – Det har påverkat mig till att bara stå upp för den här 
målgruppen ännu mer och de kan också säga, många som man 
kommer in till att de känner sig oroliga över allt det här media 
som har skrivits om dem och ”alla tycker så om mig”, då får man 
stå upp för sin professionalitet ännu mer och prata med de, ställa 
upp för de. Det var som jag sa förut, jag skulle kunna stå på ett 
torg och prata om målgruppen och det har inte förändrat min syn 
på målgruppen, absolut inte, tvärtom…. 
P4 – Mm…Ja snarare att det har påverkat synen på brister i 
debatten 
P5 – Ja visst…. 
P4 – Ensidig debatt har det varit… 
P3 – Det är alltså några procent som har utfört de här dåden….. 
P5 – Ja, det är bara fördomar som debatten grundar sig på…. 
P1 – Fördomarna bygger ju upp folks rädslan, de vet ju ingenting 
egentligen om hur vi jobbar och hur det ser ut och det är ganska 
så otäckt 

 
I denna spinner vi vidare på föregående fråga, upplever fokusgrupperna att de kan stå upp för 
målgruppen i den offentliga debatten? Vi har i samtliga fokusgrupper belyst frågan genom att 
ge ett konkret exempel; om respondenterna hör någon eller några prata nedsättande om 
målgruppen i det offentliga rummet, exempelvis på tåget eller på bussen, går då 
respondenterna in och diskuterar med dessa personer. Alla fokusgrupper är eniga om att de 
inte skulle ställa upp på debatten om den förs i det offentliga rummet. Fokusgrupp 1 belyser 
detta: 
 

Nej, inte om jag satt på bussen skulle jag nog inte göra det, men 
däremot om jag skulle träffa någon som jag liksom hade en 
konversation med så skulle jag förmodligen läxa upp honom 
rejält…man träffar nytt folk eller sitter och snackar eller vad fan 
som helst..men om man ger sig in i en diskussion då skulle jag 
göra det 

 
Fokusgrupp 2 utvecklar resonemanget och här menar man att situationen och den person man 
diskuterar med bestämmer huruvida om man ger sig in i en debatt eller inte: 
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Jag kan känna att det beror på vem det är som säger det, hör att 
det bara är någon som pratar om det på bussen, så kanske jag inte 
är på det humöret att jag orkar engagera mig och säga, hallå där! 
Är det en vän eller så eller någon man känner, då tycker jag att 
man kan stå upp för det 

 
I fokusgrupp 2 menar respondenterna vidare att det är okunskap som föder fördomar och som 
är det stora problemet i debatten kring målgruppen: 
 

P4 – Man kan ju välja sina strider, jag kan ju tycka att ja det var 
ju en människa som inte har tillräckligt mycket kunskap och 
kanske skulle behöva lite….större insyn, för att se hur det 
verkligen förhåller sig…kunskap är enda vapnet att ta till när det 
gäller sådant här 
P5 – Ja, helt klart, det är fördomar som gör folk rädda för psykiskt 
sjuka 
P4 – Man kan ju tycka att de som ändå är i boendet, i boenden 
som har personal, som har hjälp, har stöd, har ju stöd….det är 
inte farliga…..det har ju stöd att tillgå 

 
Sista frågan i detta tema om fokusgruppens upplevelse av sitt bemötande handlar om huruvida 
förhållningssättet till psykiskt funktionshindrade på någots sätt förändrats sedan de började 
arbete med målgruppen. Av fokusgruppsintervjuerna framkommer att många i 
fokusgrupperna hade någon form av fördom eller annan syn på psykiskt funktionshindrade 
innan de började arbeta med målgruppen. Fokusgrupp 1 belyser detta genom att diskutera 
vilken inställning man hade innan man började arbeta inom sociapsykiatrin: 
 

P1 – Ja, jag kan säga att min har förändrats i alla fall, jag var en 
sådan där som läste tidningarna och tyckte att de där psykiskt 
sjuka var galningar, det håller jag inte med nu. Nu ser jag att alla 
är olika, och de flesta är inte farliga faktiskt. Så det tycker jag nog 
har förändrats när man började jobba, till det positiva 
P3 – Ja, jag har haft kontakt med folk inom socialpsykiatrin inom 
jag började jobba inom det så att det var ingenting som skrämde 
mig  
P2 – Jag var 18 bast när jag satte min första fot på en 
psykavdelning och jag var livrädd när jag klev in där och idag har 
jag inga problem alls så att min förhållningssätt har definitivt 
förändrats. För mig så var alla psykotiska, paranoida eller 
självmordsbenägna när jag började men det är ett ex antal år 
sedan och jag trodde verkligen att var helt galna och man fick 
passa sig så att man inte blev ihjälslagen 
P1 – Jag håller med, så trodde jag också  
P2 – Men som sagt jag var 18 och det var min första kontakt med 
psykiatrin 

 
I fokusgrupp 2 och 3 beskriver man att det är kunskapen om psykiskt funktionshindrade som 
har fördjupats och förhållningssättet har förändrats på så sätt. En av respondenterna i 
fokusgrupp 2 menar följande: 
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Man har fått en annan inblick, en annan kunskap och en djupare 
förståelse, men jag kan inte säga att jag var så himla dömande 
innan heller…..men…….ja 

 
I fokusgrupp 3 menar respondenterna att förutom ökad kunskap kring målgruppen har också 
synen på sig själva har förändrats: 
 

Ja…nej det…jag tycker väl lite samma, att jag har fördjupat 
kanske, min förståelse för personer med såna här begränsningar, 
det är snarare kanske synen på min själv som har förändrats än 
synen på dem. Jag trodde inte att jag skulle orka med och jobba 
med människor med psykiska funktionshinder men jag tycker 
nästan det är lättare att bemöta, sätta gränser och vara tydlig mot 
dem än mot mina medmänniskor, för deras problematik…är så 
mycket….ja det är så mycket tydligare så att då blir det ja… 

6.3 Gruppens upplevelse av sin arbetssituation 

 
Vi började detta tema med att fråga fokusgrupperna om det fanns någon arbetsbeskrivning för 
deras arbete och om där i så fall framgår hur bemötandet av brukarna ska se ut. 
Fokusgrupperna är eniga om att en generell arbetsbeskrivning saknas, men att det finns 
riktlinjer och andra styrdokument att förhålla sig till. På frågan om det finns någon generell 
arbetsbeskrivning diskuterar fokusgrupp 1 så här: 
 
  P5 – Det gör ju det inte! 

P4 – Vi har ju måldokumentet, socialpsykiatrins måldokument, där 
står det ju grundläggande lite grand 
P5 – Ja, om verksamheten  
P4 – Det är ju vårat uppdrag 
P5 – Ja 
P5 – För oss som personer finns det inte…. 
P4 – Inte konkret 
P5 – När man sökte jobb, så fanns det ju ingen beskrivning om vad 
jobbet gick ut på 
P4 – Nej  
P3 – Lite luddigt…. 

 
I fokusgrupp 3 menar man att det inte finns något styrdokument som beskriver hur 
bemötandet av brukarna ska se ut. Bemötandet av brukarna är något som personalgrupperna 
arbetar med konternuerligt och något som är individuellt anpassat efter varje brukare. Så här 
diskuterar man angående detta: 
 

P3 – Alltså det finns inte en riktig arbetsbeskrivning om man 
menar en sån som den såg ut förr i tiden, det kan man inte göra 
idag, skriva en riktig arbetsbeskrivning men det finns ju alltså en 
beskrivning i SIP:ar2 och beteendeanalyser hur vi ska bemöta 

                                                 
2 SIP= Systematisk insatsplan. Ett planeringsdokument inom socialpsykiatrin som har till syfte att beskriva, 
planera och utvärdera olika insatser hos brukaren. 
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brukarna men inte om ni menar en riktig arbetsbeskrivning från 
chefens sida så finns det ju inte det 
P4 – Det står är ju att vi ska ha ett icke-konfrontativt, motiverade 
förhållninssätt och det är väl lite med MI – metoden och så där, att 
man ska utgår ifrån brukaren hela tiden och inte pressa på våra 
uppfattningar om hur de ska ha det, så tolkar vi det i alla fall 

 
Vi har i nästa fråga låtit fokusgrupperna få berätta om en situation i arbetet där bemötandet 
och interaktionen med brukarna/brukaren haft en betydelse för den personens fortsatta 
utveckling i yrkesrollen. Varje fokusgrupp får för tydlighetens skulle beskriva en sådan 
situation. Dessa upplevelser i fokusgrupperna beskrivs båda som ”stora” och ”små” 
bemötande situationer. 
 
Fokusgrupp 1 beskriver en situation där de små stegen i en brukares utveckling är något som 
har betydelse: 
 

Jag tycker det är helt underbart att bara behöva skriva om en SIP 
för att den andra var förlegad, personen klarar av mer nu än vad 
han kunde för ett halvår sedan, bara att liksom behöva ändra, ja 
men nu går det här ju så bra nu kan du göra det här själv, så alla 
de grejerna är så här…hoo…yes… 

 
Fokusgrupp 2 upplevelse av en bemötandesituation beskriver att långsiktigt och tålmodigt 
arbete med bemötandet kan ge fruktbara resultat: 
 

Jag jobbar med en tjej och försöker komma ut och träffa 
arbetsterapeuten, vi höll säkert på i tre månader…innan hon kom 
ned och träffade henne och då sade jag JA!! 

 
Fokusgrupp 3 menar i sin beskrivning av en sådan upplevelse att även kollegor ibland kan 
inspirera och uppmuntra i arbetet med brukarna: 
 

Jag tycker ofta, så kan man ibland när man ser någon av sina 
kollegor eller någon annan jobba, bemöta brukare, så kan man få 
lite aha upplevelser…jag var inne med arbetsteurapeften hos en 
brukare förra veckan och hon var så jättetydlig och jättefokuserad 
på brukaren och jag tänkte…wow det här….liksom….hon vet vad 
hon gör, det var pedagogik liksom, fokus på ämnet, höll tråden, 
släppte inte liksom, men jag vet inte om man själv….det är svårt 
att ha den uppmärksamheten på sig själv liksom, vad man gör i 
situationen, man kan blir inspirerad av andra 

   
Fokusgrupp 4 beskriver en bemötandesituation där bemötandet har resulterat i stora framsteg 
hos brukaren: 
 

Ett exempel här är väl att en före detta boende har kommit ut i 
samhället i egen lägenhet utanför särskilt boende och det är ett 
väldigt stort framsteg om man ser tillbaka, där ett professionellt 
bemötande från personal härifrån faktiskt har lyckats… 
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Interaktionen är en viktig aspekt av bemötandet. Vi undrade därför vilka möjligheter och 
svårigheter fokusgrupperna ser i sin interaktion med brukarna. Interaktion är ett 
mångfacetterat och komplext begrepp. Detta visade sig i de svar vi har erhöll från 
fokusgrupperna i denna fråga. Svaren innehöll många olika aspekter av interaktionen.  
 
Fokusgrupp 1 menade att interaktionens möjligheter innebar ett lättare arbetsklimat med och 
för brukarna och detta resulterade i att arbetet med en brukare rent praktiskt föll väl ut: 
 

Och sen det här som vi har börjat med, teckenekonomi det går ju 
verkligen framåt, som vi inte trodde skulle fungera, till och med 
den som var den mest negativaste personen den vill vara med mest 
om man säger så, så det är lite kul! 

 
Fokusgrupp 3 beskrev den maktrelation som kan finnas mellan personal och brukare och att 
det i sig kan innebära svårigheter i interaktionen: 
 

P4 –Svårigheter tycker jag kan vara just att det blir en slags 
maktrelation, att man blir lite…ja….det är ju det, och det är inte 
alltid så lätt. Vi har ju någonstans….det är vi som sätter gränserna 
och det är inte så enkelt alla gånger, men man är ju många gånger 
tvungen att sätta gränser som kanske inte alltid är så roliga 
P1 – Det blir någon slags beroendeställning, det blir något vertag 
där, det kan kännas lite…. 
P4 –Ja 
P1 – Jag skrev just att det här med svårigheter, det kan ju vara 
svårt och nå fram pga funktionshindret i sig också vilken nivå de 
befinner sig i kan ju vara svårt med kommunikation där….Ska jag 
ta möjligheterna så, tillsammans med brukaren kan hitta olika 
lösningar… 

 
Funktionshindret i sig, beskrev fokusgrupp 2, som den största svårigheten med interaktionen: 
 

Funktionshindret i sig är väl den stora svårigheten, att nå fram. 
Att få till en insikt både om funktionshindret och varför man ska 
göra saker….och varför man mår bättre av att gå till 
sysselsättningen eller gå upp ur sängen eller….allt 
egentligen…varför….insikt 

 
Fokusgrupp 4 diskuterade den diskrepans som finns mellan personalens och brukarens 
upplevelser av sin egen situation och att risken finns att man utgår ifrån sig själv i 
interaktionen och mötet med brukaren: 
 

Vi letar alltid efter personlig utveckling, man får ju erfarenheterna 
från perspektiv till tillvaron…Svårigheten kan vara att sätta sig in 
i brukarens situation, omedvetet så utgår man ifrån sin egen 
situation, mycket kommer därifrån, det krävs ett visst perspektiv 
för att få full förståelse 

 
I föregående fråga diskuterade fokusgrupperna möjligheterna och svårigheterna med 
interaktionen, denna fråga utgår istället ifrån vad rent konkret i interaktionen som 
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fokusgrupperna anser vara viktigt i bemötandet. Här fann vi att kroppsspråk och tydlighet var 
återkommande teman. Fokusgrupp 2 för detta resonemang: 
 
  P5 – Tydlighet…struktur och tydlighet 

P2 – Kroppsspråk… 
P1 – Ögonkontakt… 
P4 – Ja alltså, ni fick ju med de sakerna som är viktiga i ett 
bemötande tycker jag då, att man har kroppsspråk och talet med 
och…det är ju det som gör att man är tydlig…att man använder 
andra…alltså att man använder så många sinnen som möjligt. Att 
man inte ger dubbla budskap, det är jätteviktigt tror jag själv, själv 
tycker jag att jag märkt det här med dubbla budskap, säger jag en 
sak säger kroppen en annan sak…men då kommer vi tillbaka och 
tittar på hur man är själv som person, att man vågar titta på sig 
själv, hur är jag när jag bemöter den här människan? Vi ska ju 
arbeta efter våran arbetsplan, vi ska ju göra så här, vi kanske gör 
det verbalt men vi gör inte det med kroppen 

 
Även fokusgrupp 3 diskuterade kroppsspråk som en viktig faktor i  interaktionen och något 
som påverkar bemötandet: 
 

Jag tänker mig nog också för när det gäller kroppskontakt och så 
där och även med kroppshållning, jag kanske kommer på mig 
själv, att man kanske försöker sätta sig lite öppet och inte sitta med 
armarna i kors och benen över varandra om man ska ha ett samtal 
med en person så där…utan försöka vara lugn och avslappnad 

 
I arbetet med människor i allmänhet och inom socialpsykiatrin i synnerhet förekommer ofta 
nära kontakter mellan personal och brukare. Vi är därför intresserade av att veta hur 
personliga fokusgrupperna kan vara eller vill vara i bemötandet med brukarna. 
 
Personlig men inte privat var något som diskuterade flitigt i fokusgrupperna. Samtidigt så var 
fokusgrupperna medvetna om att gränsen mellan personlig och privat ibland är svår att 
skönja. Fokusgrupp 1 ansåg det viktigt med någon form av personligt utelämnade men var 
samtidigt noga med att inte lämna ut alltför mycket detaljer om sig själva: 
 

P1 – Jag anser att man måste vara lite personlig för att kunna 
bygga upp en relation, ger jag ingenting av mig själv får jag 
ingenting tillbaka heller, den personen som jag nu jobbar med ska 
ju veta att…eller jag…..det finns ju…alla har ju sina gränser vad 
man nu tycker eller hur mycket man kan ge, man kan vara 
personlig men inte privat, man kan säga vissa saker men sen 
utelämnar man andra saker, men man måste ändå ge någonting 
för att….. 
P3 – För att det ska ge trygghet så måste man ge lite av sig själv 
P1 – Ja, precis 
P3 – För att få den där…. 
P2 – I allt arbete med människor så använder man ju sig själv som 
verktyg och då skulle det vara ganska svårt att inte vara personlig 
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på något plan….äh….så att jag håller med….personlig men inte 
privat, det är en hårfin linje…. 
P1 – Ja, den är svår att hålla ibland men är man professionell 
eller man måste ju vara professionell då får man lära sig var den 
där linjer går….. 

 
Fokusgrupp 2 diskuterade den integritet som måste ingå i ens professionalism i interaktionen 
med brukaren: 
 

P3 – Jag tror att det viktigt att de vet också att vi är personal och 
att de är boende..att de kan skilja på det… 
P4 – Ja för den frågan har ju kommit upp, att du är ju min kompis 
och i en kompisrelation då delar man erfarenheter, man delar 
känslor, upplevelser och så ska det ju inte vara när vi jobbar, vi 
ska vara professionella…ett professionellt sätt då och då ska vi 
inte lägga våra bekymmer på brukaren eller på boenden, de har ju 
nog med sina bekymmer. Och då kommer ju…det är ju 
sinnestämmningar och då kommer vi åter tillbaka till tycker jag, 
hur vi uppträder. 

 
Fokusgrupp 4 diskuterade också den professionlism som är viktig i interaktionen med 
brukarna: 
 

P1 – Man har ju alltid en viss personlig kärna samtidigt som man 
är professionell…man tar väl hjälp av personliga erfarenheter i 
jobbet…till exempel…nu kommer jag inte på något exempel men 
man särskiljer ju alltid jobb med privatliv 
P2 – Det finns ju en professionell distans också som jag upplever 
det… 
P1 – Ja 

 
 
Sista frågan i detta tema handlar om det finns någon skillnad i hur fokusgrupperna bemöter 
brukarna på boendet och i samhället utanför. Det generella svaret på den frågan är att 
fokusgrupperna bemöter brukarna på samma sätt men inte ger sig in i diskussioner som hör 
arbetet till. 
 
Fokusgrupp 2 utvecklar detta: 
 

P1 – Jag skulle skilja lite tror jag på fritid och arbetstid att det är 
klart du kan heja men det beror helt på vad jag har för mig..om det 
är….att jag sitter och fikar med vän så kommer brukaren och slår 
sig ner…att jag inte skulle tycka att det är så OK. Nu tror jag inte 
att det skulle hända men…ja…men ja…försöka skilja på det här 
när man jobbar och är ledig men självklart möta de som man 
möter alla andra som känner lite gran så där….inte börja 
diskutera sånt som rör..det får du ta med de som jobbar 
P5 – Jag skiljer också på det, det är klart man hejar, det är ju 
ändå människor man känner men mer än så är det inte..men det 
andra tar man ju när man jobbar för det är ju ändå ett jobb 
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P1 – Jag tror inte att jag skulle gå och söka upp dem om jag såg 
dem på andra sidan Fristadstorget och säga HEJ utan om jag 
möter dem direkt så är det kanske…. 

 
 
Fokusgrupp 3 menar att man är likadan i sitt bemötande utanför boendet som innanför: 
 

P2 – Ja, det måste man väl försöka göra eftersom vi ändå är 
personal även om vi inte jobbar just då 
P3 – Det gör man väl, jag har träffat nån på stan ibland, hejar och 
säger vad jag ska göra, om jag ska gå och träna…vart jag är på 
väg och ja ”vi ses”, man kan ju inte gå förbi de och låtsas att de 
inte finns… 

    

6.4 Resultatanalys 

 
Vi anser att vi i vår C-uppsats fått ökad förståelse för hur personal verksam inom 
socialpsykiatrin i Eskilstuna upplever sitt bemötande av och sin interaktion med brukarna. 
Resultatet har gett oss många värdefulla beskrivningar av hur personalen ser på detta.  

6.4.1 Resultat kopplat till tidigare forskning 

 
Till skillnad från vad Michailakis (1997) skriver i sin forskningsöversikt där han menar att 
attityder är det som påverkar handlingar och därmed även bemötandet, har vi inte kunnat 
finna i resultatet att attityder bland fokusgrupperna är något som diskuterats. Istället beskriver 
fokusgrupperna arbetsgruppens betydelse för bemötandet och att den samsyn arbetsgrupperna 
har i arbetet med brukarna formar bemötandet av brukarna. Attityder och framför allt positiva 
sådana är något vi anser fokusgrupperna tar för givet, existerar i arbetsgrupperna. Denna 
professionalism som karaktäriserar fokusgrupperna är något som framkommer i resultatet då 
det ofta diskuteras som något viktigt som utmärker deras roll. Vår tolkning av resultatet är att 
fokusgrupperna är medvetna om att den professionalism som de företräder på arbetet inte 
tillåter ett arbetsklimat där negativa attityder av brukarna är tydliga. I Michailakis (1997) 
forskningsöversikt framkommer också att han anser att ett bra bemötande har sin grund i att 
man ser den psykiskt funktionshindrade som en hel människa, ser människan bortom själva 
funktionshindret. Detta stämmer överrens med vad som framkommer i våra 
fokusgruppsintervjuer. Vi har i resultatet funnit att fokusgrupperna har ett förhållningssätt till 
brukarna som handlar om att värna om deras integritet och behandla de med respekt. Detta 
innebär att se hela individen och inte bara utgår ifrån funktionshindret utan även ifrån vad 
brukaren själv klarar av. Detta rehabiliterande synsätt på brukaren är också något som 
Bissland (1983) i Michailakis (1997) har forskat kring. Han har kunnat urskilja två typer av 
modeller, den medicinska och den socio-kulturella modellen. Av det material som 
framkommer i fokusgruppintervjuerna tyder det mesta på att fokusgrupperna företräder den 
socio-kulturella modellen. Där har social gemenskap och delaktighet större inverkan på 
bemötandet och interaktionen än den medicinska där behandlingsmetoder av själva 
funktionshindret får större plats. 
 
Hetzler (1994) menar i sin forskning att de orsaker som ligger bakom ett negativt bemötande 
har att göra med otydliga regelverk och dolda strukturer i samhället. Detta är något som inte 
fokusgrupperna diskuterar. Resultatet visar istället på att brist på hänsyn och respekt för den 
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enskilde brukaren är något som kan resultera i ett dåligt bemötande. Fokusgruppernas 
beskrivning av sitt bemötande av brukarna visar inte på att arbetet med målgruppen är något 
statiskt arbete som kan kopplas samman med övergripande dolda strukturer. Istället visar 
resultatet på att fokusgrupperna upplever bemötandet som ett föränderligt fenomen, en 
dynamisk process där bemötandet är något som utvecklas. Bemötandet är ett anpassningsbart 
verktyg som avgörs av situation och den enskilde brukarens behov av stöd. 
 

6.4.2 Resultat kopplat till Symbolisk interaktionism 

 
Vad gäller vår teoretiska referensram, symbolisk interaktionism, har vi kunnat koppla många 
intressanta reflektioner till resultatet av vår empiriska studie. I resultatet finner vi reflektioner 
som både bekräftar och med all tydlighet kan kopplas till symbolisk interaktionism och andra 
reflektioner som motsäger densamma. Bemötandet och interaktionen mellan personal och 
brukare är vad vi kommit fram till en dynamisk process som definieras av specifika 
situationer och i stort utgår ifrån brukarens behov och vardag. Goffman (2004) menar att vi 
hela tiden gör definitioner av situationer och att detta innebär att människan är en aktiv och 
handlande varelse och detta påverkar hur vi agerar. Detta är också något som framkommer i 
vår empiriska studie, då respondenterna beskriver sitt bemötande som en aktiv handling i 
växelverkan med den brukare som bemöts. Med definitioner av situationer i detta fall menar 
vi hur enskilda insatser hos brukarna planeras och utförs och hur bemötandet skapas efter 
dessa givna villkor. Respondenterna beskriver själva att brukarens individuella 
förutsättningar, den behovsbetingade situationen och deras mående ligger till grund för hur 
bemötandet och framför allt hur interaktionen ser ut. Goffmans (2004) beskrivning av 
människan som en social varelse där själva interaktionen speglar hur vi ser på oss själva, är 
dock inte något som vårat resultat pekar på. Respondenterna upplever att det är 
arbetsgruppens samsyn och värderingar som till stor del formar bemötandet hos personalen. 
Vår tolkning av detta är att arbetsgruppen inte formas av den interaktion som finns mellan 
personal och brukare utan av den kultur som råder inom arbetsgruppen mellan personalen.  
 
Objekt, symboler och stereotyper är tre begrepp som är centrala inom den symboliska 
interaktionism. I följande avsnitt har vi för avsikt att koppla dessa begrepp med resultatet av 
våra empiriska studier.  
 
Charon (2001) menar när han definierar begreppet objekt att hur man definierar och 
värdesätter sig själv, är avhängigt hur man blir bemött och definieras av andra i det dagliga 
livet. Slutsatser av resultatet tyder på att bemötandet från personalen är målinriktat och att det 
inte alltid innebär att brukaren blir definierad i den direkta interaktionen utan förblir ett objekt 
och detta har sin förklaring i att man vill ändra på ett ”dåligt” beteende. Brukaren blir 
tillfälligt ”objektifierad” för att senare när det ”dåliga” beteendet är borta, återigen bli 
definierad. Resultatet tyder också på att respondenterna definierar sig själva i ögonen på den 
personalgrupp man är delaktig i. Personalgruppen har ett visst förhållningssätt till bemötandet 
och interaktionen med brukarna, en gemensam värdegrund och en samsyn kring hur arbetet 
ska utföras. Detta anser vi påverkar hur den enskilde i gruppen bemöter och interagerar med 
brukarna. Respondenterna uttrycker själva i resultatet att det är personalgruppen som formar 
bemötandet och interaktionen med brukarna.  
 
Stereotyper benämner Charon (2001) kortfattat som de bilder och etiketter som vi skapar av 
andra människor i interaktionen med dessa. Detta innebär också enligt Charon att vi agerar på 
ett visst sätt med människan. De stereotyper vi skapar av människan menar Charon är 
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baserade på fördomar och väldigt liten kunskap om individen i fråga (Charon, 2001). 
Resultatet av intervjuerna med fokusgrupperna visar att många av respondenterna innan de 
började arbeta med målgruppen hade vissa förutfattade tankar om psykiskt funktionshindrade. 
Här utrycker respondenterna att man såg de som ”galningar, självmordbenägna och 
paranoida” för att nämna några exempel. Respondenterna berättar också att dessa negativa 
förförståelser efter hand har brutits ned när de bemött och interagerat med psykiskt 
funktionshindrade och fått en ökad och fördjupad förståelse kring funktionshindret och de 
individer som lever med problematiken. Att förändra sin bild av människan som stereotyp 
menar Charon (2001) är svårt, vårat resultat visar att det ändå är något som inte är omöjligt, 
mer kunskap, interaktion och kontinuitet i relationer gör det möjligt att förändra bilder av 
andra människor. Vi anser att personalgruppens gemensamma värderingar ligger till stor 
grund för denna process, då personalen samlas kring en professionalitet som innebär att man 
har gemensamma mål och värderingar. 
 
Det mest centrala begreppet inom symbolisk interaktionism är symboler. Innebörden av 
användningen av olika symboler såsom språk och kroppsspråk, menar Trost & Levin, ska inte 
underskattas. Symboler definierar hela bemötande situationen och interaktionen med en 
individ. Just användningen av olika symboler beskriver respondenterna i resultatet, är det 
viktigaste verktygen i interaktionen med brukarna. De symboler som används är framför allt 
det talande språket men också kroppsspråket menar respondenterna är viktigt. Att använda 
just kroppsspråket anser vi många gånger på ett tydligare sätt definiera en viss given situation 
än det talande språket. Med kroppsspråket uttrycker respondenterna de underliggande 
känslorna i en interaktion, sådant som inte alltid framkommer i verbala kommunikationen. 
Tydlighet och struktur är två ledstjärnor som respondenterna berättar, är viktiga i arbetet med 
psykiskt funktionshindrade. Att använda symboler som kroppsspråk tror vi därför fungerar 
som ett komplement till den verbala kommunikationen, kroppsspråket upprätthåller relationen 
mellan personal och brukare, vilket innebär en större tydlighet i interaktionen. Det finns också 
anser vi i användningen av symboler, såsom kroppsspråket, en motsägelsefullhet. 
Kroppsspråket kan vara vilseledande och symbolisera något annan än vad den verbala 
kommunikationen antyder. En sådan symbol måste därför användas mycket försiktigt och 
med en viss baktanke. Psykiskt funktionshindrade är i många fall individer med en större grad 
av sensitivitet än andra och har därför lättare att tolka givna symboler på ett annat sätt än vad 
som är menat (Lundin & Ohlsson, 2006). Det framkommer också i resultatet att 
respondenterna uppfattar det negativa bemötandet såsom när ingen hänsyn och respekt visas 
för individen framför en och att kroppsspråket konstituerar detta. Vår tolkning av resultat 
tyder ändå på att personalgrupperna är högst medvetna om detta och ser kroppsspråk som ett 
viktigt verktyg i bemötandet och något som handskas med tillförsikt.  
 
Trost & Levin (1999) menar att symboler är inlärda och något som är i ständigt förändring. En 
adekvat fråga är därför om respondenternas användning av symboler i bemötandet och 
interaktionen med brukarna är något de själva kan styra över eller om det påverkas av andra, 
yttre faktorer? Av vår tolkning av resultatet kan vi utläsa att det är den sammanhållande 
personalgruppen som är den viktigaste faktorn i bemötandet och interaktionen. Därför drar vi 
slutsatsen att det är den rådanden ”symbolkulturen” i personalgruppen som har en stark 
inverkan i hur de individuellt använder olika symboler i interaktionen med brukarna. 
Individerna i personalgruppen har förvisso med sig egna erfarenheter och värderingar. Men då 
tillhörigheten i arbetsgruppen är stark, vilket resultatet pekar på, styr inte individerna i 
personalgruppen användningen av symboler, det är personalgruppen som styr varandras 
användning av symboler. 
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7. Resultatdiskussion 
 
Vi anser att vi fått svar på vårat syfte och våra frågeställningar i denna C-uppsats. Genom att 
koppla resultatet till tidigare forskning och till vår valda teoretiska referensram har vi fått 
ökad förståelse kring hur personalen verksam inom socialpsykiatrin bemöter och interagerar 
med psykiskt funktionshindrade. Vår intention med denna studie är att söka förståelse kring 
hur personal inom socialpsykiatrin bemöter och interagerar med psykiskt funktionshindrade. 
Vi har därför inte för avsikt att generalisera resultatet då vår studie endast omfattar en liten del 
av den sammanlagda verksamheten. Resultatet har dock gett oss en djupare förståelse i hur 
bemötandet och interaktionen kan se ut och vad den formas av. 
 
I resultatet framgår att respondenterna berättar att respekt och professionalitet är det som 
karaktäriserar deras upplevelser av bemötande och interaktion. Respekten för en individ 
handlar också om att se människan i ett större perspektiv, en helhetssyn där funktionshindret 
är en del av individen. Respekten innefattar också att integriteten för brukaren är viktigt. 
Respondenterna berättar att integriteten innebär att vara lyhörd för brukarens behov och 
önskemål. Vad gäller interaktionen och hur respondenterna beskriver den så är svaren vi 
erhöll i resultatet mångskiftande. Respondenterna berättar att interaktionen med brukarna 
ibland kan vara svårt då funktionshindret i sig skapar hinder i kommunikationen mellan 
personal och brukare. Andra respondenter beskriver interaktionen med mer positiva ordalag, 
som en viktig nyckel i en brukares rehabilitering, där interaktionen har varit en stor del i att 
framsteg hos brukaren kunnat skönjas. 
 
I resultatet framgår också att många olika aspekter styr och formar personalens bemötande 
och interaktion med brukarna. Respondenterna nämner personalgruppen som den viktigaste 
faktorn i hur bemötandet utformas och hur bemötandet verkställs i boendena. Detta resultat är 
något som förvånar oss då enskild personals erfarenheter och tidigare bakgrund torde ha en 
stor inverkan på hur bemötandet av brukarna ser ut. Återigen är det här fråga om den samsyn 
kring brukarna och den gemensamma värdegrund som återfinns hos personalgrupperna. Vi 
anser att denna samsyn bottnar i att det inte finns utrymme för personalgrupperna att arbeta på 
individuellt olika sätt, då det i slutändan skulle gå ut över brukarna och de insatser som 
verkställs. Vi har fått uppfattningen att fokusgrupperna är mycket lojala till de mål och 
metoder som används inom socialpsykiatrin. En fokusgrupp tar upp att bemötandet med 
brukarna ibland resulterar i att de ”kör” över brukarna. Den personalgruppen förklarar att det 
är ett nödvändigt ont, då det i slutänden för något gott med sig, för brukaren, men att det 
ibland kan kännas jobbigt att bemöta på ett sätt som innebär att man går emot sina egna inre 
värderingar. Detta är ett bra exempel på den professionalism som resultat visar, genomsyrar 
socialpsykiatrin och de personalgrupper som vi har intervjuat. I och med detta upprätthåller 
personalen sin distans till brukaren, det finns en tanke bakom bemötandet, som vi anser 
karaktäriserar det professionella förhållningssättet.  
 
Vi upptäckte också att en diskussion om olika attityder uteblev, då den gemensamma 
värdegrunden är så befäst i arbetsgruppen att detta kändes överflödigt. Detta kan lättast 
förklaras med att den gemensamma värdegrunden var styrd mot ett för kontexten preciserat 
bemötande där attityder inte uppkommer. Denna lojalitet som tar sig sådana uttryck har sin 
grund i att arbetsgruppen indirekt genom möten, uppföljningar, avrapporteringar, 
dokumentationer, uppdateringar och målbeskrivningar, hela tiden håller sig ajour med vad 
som händer inom och kring arbetsgruppen. Denna samsyn är grunden till ett positivt 
bemötande. Personalen vet vad de håller på med och brukarna slipper bli utsatta för oväntade 
överraskningar. Här tycker vi att socialpsykiatrin har lyckats med sin ambition, att skapa en 
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miljö för brukaren där dens egna förmågor och friska sidor är nycklar till ett självständigt liv, 
till skillnad mot hur psykiatrin såg ut på 1950 – talet och framåt där det var ett mer medicinskt 
segregerat synsätt. Där handlade det mer om förvaring och bejakande av sjukdomen istället 
för att lyfta fram de egenskaper och de insatser som brukaren själv klarade av. 
 
De fyra olika boendena som är föremål för vår studie uppvisar alla olika karaktäristiska 
särdrag med vissa gemensamma nämnare. Personalgrupperna och därmed även deras 
erfarenheter ser olika ut på de olika boendena. Brukarklientelet är också givetvis olika på 
boendena. Vår empiriska studie uppvisar dock att det finns många slående likheter boendena 
emellan. Samtliga fokusgrupper upplever att respekt och integritet i någon form är viktiga 
aspekter som påverkar bemötandet och interaktionen. Den professionalism som 
fokusgrupperna själva också antyder, formar och sammanhåller, det förhållningssätt som 
råder på de fyra samtliga boendena. Detta är kanske något som kan tyckas självklart då 
samtliga boenden finns inom samma verksamhet, socialpsykiatrin. Vi blev ändå förvånade 
över att resultatet pekar på att fyra enskilda arbetsgrupper ändå har så många gemensamma 
värderingar och en samsyn kring många av de frågor som diskuterats i fokusgrupperna. Vi vill 
likna de fyra boendena som små enskilda samhällen där egna värderingar och förhållningssätt 
råder. Men likt ett samhälle i stort finns det ändå en värdegrund och kultur som styr boendena. 
Denna rådande kultur som styr helheten anser vi, får sin kraft ur arbetsgruppens handlingar 
och den utbildningsbakgrund som är likartad i boendena. 
 
Resultatet visar med fokusgruppernas beskrivningar av bemötandet och interaktionen att 
dessa begrepp inte ska underskattas. Det är i arbetet med psykiskt funktionshindrade, oerhört 
viktiga verktyg som formar hela det arbete som ligger bakom rehabiliteringen och mötet med 
brukarna. Tvärtom anser vi att begreppen och verktygen, bemötande och interaktion, ännu 
mer ska konkretiseras och diskuteras i den sociala omsorgen. Vi anser det viktigt att 
uppmuntra personal verksam inom social omsorg till en sådan diskussion, då vårat resultat 
visar att bemötande är något mycket centralt och ett vägledande begrepp.  
 
Vi kan av resultatet i vår studie dra slutsatsen att personalgrupperna har ett professionellt 
förhållningssätt i sitt bemötande och interaktion med brukarna. Med professionellt menas den 
tanke som finns bakom de handlingar som styr bemötandet och interaktionen men också den 
distans som personalgrupperna själva upplever att de har till sina brukare. Integritet och 
respekt är begrepp som personalgrupperna diskuterar som viktiga komponenter i bemötandet 
och interaktionen. Vi har i vår studie kommit fram till att bemötande och interaktion är två 
komplexa fenomen som respondenterna beskriver innehåller många olika komponenter. Vi 
kan också av resultatet dra slutsatsen att bemötande är ett generellt förhållningssätt färgat av 
de värderingar och de riktlinjer som finns inom personalgruppen. Interaktionen är däremot 
något unikt för varje möte mellan personalgruppen och brukarna, något som utgår ifrån 
brukarens situation. Här menar vi att det är brukaren som ofta är den aktive i interaktionen, då 
personalen är mera styrd i sitt förhållningssätt och därför inte kan vara lika spontan, men 
också utifrån det mera självklara, att det är brukaren som ska vara i centrum. 
 
Av intervjuerna med fokusgrupperna framgår också att det finns en negativ inställningen till 
den rådande mediadebatten kring psykiskt funktionshindrade. Respondenterna menar att 
debatten inte på något sätt har förändrat deras syn på psykiskt funktionshindrade och därmed 
även deras bemötande av brukarna. Istället kritiseras debatten för innehållet som menas 
innehålla okunskap och fördomar kring psykiskt funktionshindrade. Den professionella 
inställningen till arbetet med brukarna talar även här sitt tydliga språk, då respondenterna har 
som ambition att stå upp för målgruppen och ge ökad kunskap till samhället. 
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Avslutningsvis tyder resultatet på att fokusgrupperna är mycket medvetna om sitt bemötande 
och sin interaktion av psykiskt funktionshindrade, då detta är något som aktivt arbetas med i 
personalgrupperna. Den växelverkan som finns mellan bemötande och interaktion är något 
som tas som självklart i personalgrupperna och också något som styr utformningen av insatser 
och behov för brukarna. Den enskilda interaktionen betonas samtidigt som det generella 
bemötande gör det möjligt att uträtta både små och stora framsteg med brukarna. 
 
Bemötande och interaktion av psykiskt funktionshindrade utifrån ett omsorgsprofessionellt 
perspektiv är ett forskningsområde vi gärna skulle fördjupa oss i. Vi har i vår studie funnit att 
forskningen kring detta område är mycket begränsad, framför allt den som rör Svenska 
förhållanden. Socialpsykiatrin är en verksamhet som är under ständig utveckling och som vi i 
framtiden tror alltmer kommer att införlivas i samhället. Verksamheten fungerar enligt vår 
empiriska studie på ett bra sätt idag. Forskningen kring just socialpsykiatrin och bemötande 
och interaktion tror vi dock kan göra verksamheten ännu mer fruktbar i framtiden. Bemötande 
och interaktion är två begrepp som enligt vår studie genomsyrar hela verksamheten. Arbetet 
med psykiskt funktionshindrade inom socialpsykiatrin handlar ofta om att rehabilitera 
brukaren i dens egen hemmiljö. Detta innebär stora krav på omsorgspersonalens 
förhållningssätt, där bemötande och interaktion är två nyckelbegrepp. Vi hoppas i framtiden 
få ta del av mer forskning kring detta mycket viktiga och aktuella forskningsområde. 
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Vi är två studenter, Kenneth Dahlberg och Anders Wallin, på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi studerar det Beteendevetenskapliga programmet med social omsorg som 
inriktning. Utbildningen syftar till ökad kunskap och förståelse om äldre och personer med 
funktionshinder  
 
Vi går sista terminen och kommer inom kort att påbörja vår C-uppsats tillika examensarbete. 
Vi kommer i vårt arbete studera och söka förstå bemötande av psykiskt funktionshindrade 
som vård- och omsorgspersonal har, utifrån ett personalperspektiv. För att angripa ämnet och 
skaffa oss fördjupad kunskap, har vi för avsikt att genomföra intervjuer med personal 
verksamma inom socialpsykiatrin. Intervjuerna kommer att ligga till grund för vår studie. 
 
Vi vänder oss nu till dig som är verksam inom socialpsykiatrin, med en förfrågan om din 
medverkan i en intervju. Vi ser helst att du har arbetat inom socialpsykiatrin några år och 
därmed börjat reflektera över ditt bemötande av de psykiskt funktionshindrade. Dina 
upplevelser och erfarenheter från området är mycket värdefullt för vår studie. Din medverkan 
är självklart frivillig och kommer att behandlas konfidentiellt 
 
Vi kommer att använda oss av fokus intervjuer som kortfattat kan beskrivas som en intervju 
form där ett antal deltagare samlas till en diskussion kring en eller flera frågeställningar. 
Metoden används för att studera människors föreställningar, attityder, kunskaper och 
värderingar kring ett visst ämne. Intervjun kommer att ledas av oss och vi kommer under 
intervjun att fungera som samtalsledare. Intervjufrågorna kommer att handla om dina 
upplevelser och din syn på bemötande av de psykiskt funktionshindrade. 
Intervjun kommer att ta mellan 1 och 2 timmar och kommer att bandas på kassettband, detta 
för att minimera risken för felkällor, såsom feltolkningar och för att intervjun ska flyta utan 
nödvändiga avbrott.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Kenneth Dahlberg     Anders Wallin 
Tfn.     Tfn 
070-2523354     070-9526412 
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Intervjuguide - Fokusgrupper 

 
Inledande frågor 
 
- Antal år i yrket, hur länge har ni arbetat inom psykiatrin? 
 
- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
 
Gruppens upplevelse av sitt bemötande 
 
- Hur skulle ni vilja beskriva ert bemötande med brukarna? 
 
- Vad anser ni karaktäriserar ett positiv bemötande? 
 
- Vad anser ni karaktäriserar ett negativt bemötande?  
 
- Vad tror ni formar personalens bemötande? 
 
- Upplever ni att debatten som förts i media har påverkat ert professionella bemötande av 
personer med psykiskt funktionshinder?  
 
- Upplever ni att ni kan stå upp för målgruppen psykiskt funktionshindrade i den offentliga 
debatten? 
 
- Har ert förhållningssätt till psykiskt funktionshindrade förändrats sedan ni började arbeta 
med målgruppen? 

 
Gruppens upplevelse av sin arbetssituation 
 
- Finns det en arbetsbeskrivning för ert arbete och framgår det i så fall i den hur ni ska bemöta 
brukarna? 
 
- Skulle någon av er vilja beskriva en situation i ert arbete där bemötandet och interaktionen 
med brukaren/brukarna haft betydelse för er i er yrkesroll? 
 
- Vilka möjligheter och svårigheter ser ni i er interaktion med brukarna? 
 
- Vad i er interaktion med brukarna anser ni vara viktigt för ert bemötande? 
 
- Hur personliga vill ni vara i ert bemötande med brukarna? 
 
- Bemöter ni brukarna på samma sätt inom boendet som i samhället? 
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Hej 
 
På allmän begäran kommer här lite bakgrundsmaterial till de fokusgruppssamtal vi senare ska 
genomföra med er. I detta brev bifogas följande: 

 
- Syftet med vårat arbete 
- Våran definition av psykiskt funktionshinder 
- Intervjuguide för kommande fokusgruppssamtal 
- De fyra forskningsetiska principerna 

 
Vårat syfte 
 
Syftet med denna C-uppsats är att söka förstå/förståelse för hur personal verksam inom 
socialpsykiatrin bemöter personer med psykiskt funktionshinder. 
 
Vår definition av psykiskt funktionshinder 
 
Vi har i vårat arbete valt att använda oss av nationell psykiatrisamordnings definition av 
psykiskt funktionshinder från 2006 som ser ut enligt följande: 
 
”En person  har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med 
att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 
antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykiskt 
störning”. (hämtat ifrån Sou.gov.se, Statens offentliga utredningar, 2006) 
 
Vi har valt denna definition därför att den är aktuell, och tydliggör funktionshindret genom att 
belysa många och viktiga aspekter.  

 
Intervjuguide för fokusgruppssamtal 
 
Fokusgruppssamtalen kommer att röra sig kring tre olika teman som framgår av 
intervjuguiden nedan. För att diskussionerna ska bli givande för både er och för oss, är det bra 
om ni funderat något kring frågorna. 

 
Inledande frågor 
 
- Antal år i yrket, hur länge har ni arbetat inom psykiatrin? 
 
- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

 
Gruppens upplevelse av sitt bemötande 
 
- Hur skulle ni vilja beskriva ert bemötande med brukarna? 
 
- Vad anser ni karaktäriserar ett positiv bemötande? 
 
- Vad anser ni karaktäriserar ett negativt bemötande?  
 
- Vad tror ni formar personalens bemötande? 
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- Upplever ni att debatten som förts i media har påverkat ert professionella bemötande av 
personer med psykiskt funktionshinder?  
 
- Upplever ni att ni kan stå upp för målgruppen psykiskt funktionshindrade i den offentliga 
debatten? 
 
- Har ert förhållningssätt till psykiskt funktionshindrade förändrats sedan ni började arbeta 
med målgruppen? 

 
Gruppens upplevelse av sin arbetssituation 
 
- Finns det en arbetsbeskrivning för ert arbete och framgår det i så fall i den hur ni ska bemöta 
brukarna? 
 
- Skulle någon av er vilja beskriva en situation i ert arbete där bemötandet och interaktionen 
med brukaren/brukarna haft betydelse för er i er yrkesroll? 
 
- Vilka möjligheter och svårigheter ser ni i er interaktion med brukarna? 
 
- Vad i er interaktion med brukarna anser ni vara viktigt för ert bemötande? 
 
- Hur personliga vill ni vara i ert bemötande med brukarna? 
 
- Bemöter ni brukarna på samma sätt inom boendet som i samhället? 

 
De fyra forskningsetiska principerna 
 
- Informationskravet: Vi kommer att upplysa respondenterna om syftet med studien och vilka 
vilkor som gäller för deras deltagande. Deltagandet är frivilligt och den insamlade 
informationen kommer inte användas till annat än syftet för studien. 
 
- Samtyckeskravet: Respondenterna har i vår studie själva rätt att bestämma över sin 
medverkan. Vi kommer därför inhämta innan intervjuerna inhämta samtycke från våra 
respondenter. Vidare kommer vi upplysa respondenterna om att de när som helst kan avbryta 
intervjun utan att detta får negativa följder för de själva. 
 
- Konfidentalitetskravet: Uppgifter om respondenterna och deras deltagande i vår studie ska 
ges största möjliga konfidentiatiet. Uppgifter om de själva och om vår studie ska förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dessa uppgifter. I själva C-uppsatsen ska vi 
redovisa intervjuerna på sådant sätt att det inte går att identifiera personerna själva. 
 
- Nyttjandekravet: Vi kommer informera respondenterna om att det insamlade materialet 
endast kommer användas för forskningssyfte. Det kommer inte användas för kommersielt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Kvale, 1997:104-114). 
 
Har ni några frågor som rör kommande fokusgruppssamtal så tveka inte att höra av er! 
Annars väl mött till en förhoppningsvis givande och intressant diskussion! 
 
Mvh 
Anders och Kenneth 


